
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

Szanowne Panie,

Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam 

spełnienia najskrytszych marzeń, pogody ducha, 

uśmiechu na ustach i samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

Obyście czuły się spełnione i uwielbiane nie tylko 8 marca, ale każdego dnia. 

Życzymy, by tak jak do tej pory udawało się Wam w ten cudowny 

i pełen wdzięku sposób łączyć wszystkie trudne role, 

jakie w życiu musicie podejmować. 

Jesteście dla nas wspaniałymi Mamami, Żonami, Siostrami, 

Przyjaciółkami i Partnerkami w realizowaniu wielkich i małych zamierzeń.

Wszystkim Paniom - kłaniamy się nisko!

8 MARCA
DZIEŃ KOBIET
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Z okazji Dnia Sołtysa 

wszystkim Paniom i Panom 

pełniącym tę zaszczytną funkcję, 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia 

z wykonywanych obowiązków.

Dziękujemy za współpracę, za zaangażowanie, 

za liczne inicjatywy na rzecz 

lokalnej społeczności.

Niech Państwa praca dostarcza Państwu wielu satysfakcji 
i będzie źródłem społecznego uznania.

DZIEŃ SOŁTYSA

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

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

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY
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Polski Ład – aplikacja przez gminę Krzyżanów o  środki finansowe

W chwili obecnej trwa nabór, uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego -  wniosków kolejnej 
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Krzyżanów będzie 
aplikować o środki na wsparcie inwestycji w ramach tego programu.  W tzw. naborze podstawowym gmina 
Krzyżanów złoży trzy wnioski o wsparcie następujących zadań inwestycyjnych:

1) zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz modernizacja infrastruktury drogo-
wej na terenie gminy Krzyżanów (wykonania konstrukcji jezdni, poboczy i rowów przydrożnych) 
– koszt zadania ok. 5 mln złotych;

2) zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz budowa budynku Urzędu Gminy 
Krzyżanów w Krzyżanowie. W zakresie przedsięwzięcia wykonany zostanie dwukondygnacyjny 
budynek administracyjny z salą konferencyjną dla potrzeb obrad Rady Gminy, dostosowany dla po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. wykonanie windy) – koszt zadania ok. 14 mln złotych;

3) zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz budowa i modernizacja oświetlenia 
ulicznego w gminie Krzyżanów – koszt zadania 2,5 mln złotych.

Ponadto z racji, iż gmina Krzyżanów jako samorząd popegeerowski  (zakwalifikowana przez  Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) może  równolegle aplikować  dodatkowo w specjalnym nabo-
rze. W ramach naboru specjalnego gmina Krzyżanów ubiegać się będzie o dofinansowanie:

1) przebudowy drogi w miejscowości Ktery o długości 1,8 km. Zadanie  będzie obejmować przebudo-
wę drogi powiatowej 2514E relacji Bryski Kolonia – Piątek – Leszno. Odcinek drogi do przebudo-
wy zaczyna się na osiedlu mieszkaniowym w Kterach na skrzyżowaniu z drogą gminną 102194E, 
a kończy na granicy gminy Krzyżanów (granicy powiatu kutnowskiego). Przebudowa drogi będzie 
się wiązać przede wszystkim z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na całej długości drogi – 
koszt zadania ok. 5 mln złotych. 

2) zaprojektowania (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz budowy jednego mostu na rzece 
Bzurze. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie mostu żelbetonowego – koszt zadania ok. 2 mln 
złotych.

Po zakończeniu naboru Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której 
Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania.

Krzysztof Szymański 

NOWA CENA ZA ODBIÓR ODPADÓW

Urząd Gminy Krzyżanów zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2022 roku Rada Gminy Krzyżanów na wnio-
sek Wójta Gminy podjęła uchwałę Nr XXX/247/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty. 

Od kwietnia br. wzrośnie opłata za odbiór odpadów komunalnych i będzie wnosić 24,00 zł za miesiąc 
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za osobę oraz 48,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dla mieszkańców, którzy posiadają przydomowy kompo-
stownik stawka wynosi 23,00 zł miesięcznie za osobę. Gmina wykonując obowiązki wynikające z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musi pokrywać koszty odbioru i zagospodarowania odpa-
dów z opłat wnoszonych przez mieszkańców. W 2021 roku Gmina Krzyżanów zmuszona była dołożyć 
do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych nie pochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ok 300 000 zł. 

Głównym czynnikiem wpływającymi na koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,  
a tym samym wzrost wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami jest wzrost produkcji odpadów 
w naszych gospodarstw domowych. Szczególnie wysoki wzrost produkcji zanotowano w latach 2017-
2021, który wyniósł aż 63%. 

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. to 170,00 zł, w 2020 r. to 270,00 zł, w 2021 r. to 301,84 zł, a w 2022 r. to 312,10 zł;

•	  wzrost kosztów paliwa oraz energii elektrycznej;

•	 koszt monitoringu i zabezpieczenie ppoż.

Obowiązujące stawki opłaty nie były wystarczające, aby pokryć w całości koszty systemu. W związku 
z powyższym nastąpiła konieczność podwyższenia stawki opłaty.

Podwyższenie stawek opłat nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli 
nieruchomości. Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje w przypadku zmiany danych mają-
cych wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji  
(np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmia-
ną miejsca zamieszkania). 

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy Krzyżanów (pokój nr 7 – Referat Komunalno- Inwestycyjny 
i Ochrony Środowiska) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są również właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać 
z częściowego zwolnienia z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompo-
stowniku. W przypadku skorzystania z ulgi, właściciel nieruchomości nie będzie mógł oddawać bioodpa-
dów (worków brązowych).

Paulina Włodarczyk
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SESJE RADY GMINY KRZYŻANÓW

 W dniu 23 grudnia 2021 r. oraz 28 stycznia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krzyżanów 
odbyły się sesje (XIX i XXX) Rady Gminy Krzyżanów. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności 
dokonał Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj.

Podczas XIX sesji Rada podjęła następujące uchwały:

- Nr XXIX/231/2021  w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2021 rok,  - Nr XXIX/232/2021  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024,

- Nr XXIX/233/2021  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 
2022-2025,

- Nr XXIX/234/2021  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2022 rok, 

- Nr XXIX/235/2021  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2022 rok,

- Nr XXIX/236/2021  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 
rok,

- Nr XXIX/237/2021  w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 
Gminy Krzyżanów,

- Nr XXIX/238/2021  w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

- Nr XXIX/239/2021  w sprawie określenia wynagrodzenia Wójta Gminy,

- Nr XXIX/240/2021  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Podczas XXX sesji Rada podjęła następujące uchwały:

- Nr XXX/241/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok,

- Nr XXX/242/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2022-
2025,

- Nr XXX/243/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku,

- Nr XXX/244/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu,  

- Nr XXX/245/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Krzyżanów na 2022 rok,

- Nr XXX/246/2022 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2022”,
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- Nr XXX/247/2022 zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

- Nr XXX/248/2022 zmieniająca uchwałę Nr XV/135/2020 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie zwolnienia  
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym,

- Nr XXX/249/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębach Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów  
i Wojciechowice.

W końcowych częściach obrad radni wysłuchali sprawozdań z działalności między sesjami Wójta Gminy oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy. 

                                                                                                                                      Danuta Idziak

Realizacja montażu instalacji fotowoltaicznych

 Gminy Krzyżanów w związku z otrzymaną dotacją ze środków Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych, realizuje w chwili obecnej zadanie inwestycyjne polegające na montażu instalacji fotowolta-
icznych  na posesjach mieszkańców gminy biorących udział w projekcie: „Dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych w gminie Krzyżanów”. Wykonawcą zadania,  zgodnie z podpisaną umową przez gminę 
Krzyżanów jest Spółka:  Solar Breaker Sp z o.o. ; ul. Puławska 427 ; 02-801 Warszawa, a zadanie winno 
być zakończone do końca lutego 2022 roku.  

 Projektem objętych jest 81 posesji z terenu gminy Krzyżanów. Otrzymana przez gminę dotacja  
w wysokości jednego miliona złotych pozwoliła na dofinansowanie do kosztów montażu, każdej instalacji 
w wysokości 57,5% kwoty brutto. Pozostała kwota stanowi udział własny mieszkańca płatny w ratach. 
Przeciętna moc montowanych instalacji wynosi ok. 6 kW. 

         Krzysztof Szymański

,,Aktywna tablica” 

Gmina Krzyżanów w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiła po raz kolejny do rządowego  programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.  W tym roku szkolnym udało się uzyskać 
dotację w wysokości 70 000 zł.

W ramach programu doposażono Szkoły Podstawowe w Kterach i Kaszewach Dwornych w sprzęt, 
pomoce dydaktyczne oraz pomoce do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 
łączną kwotę 87 500 zł.  Wkład własny Gminy Krzyżanów wyniósł 17 500 zł.  

Marlena Felczak 
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Narada Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego z sołtysami

     W dniu 18 lutego 2022 r. Wójt Gminy Tomasz Jakubowski spotkał się z sołtysami z terenu gminy. 
W naradzie udział wzięła Skarbnik Gminy Emilia Widawska. Spotkanie wzorem lat ubiegłych odbyło się 
z inicjatywy Wójta Gminy. Głównym tematem narady był budżet gminy na rok 2022, który omówił Wójt 
Gminy, informując przy tym szczegółowo o planowanych inwestycjach. Spotkanie było okazją do wymia-

ny spostrzeżeń, sugestii i dyskusji na kluczowe tematy dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

                                                                                                                Danuta Idziak
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Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków  w gminie Krzyżanów  - II edycja

 Gmina Krzyżanów pozyskała środki finansowe na realizację projektu z zakresu gospodarki ściekowej 
(kanalizacyjnej). W ramach otrzymanego dofinansowania, gmina Krzyżanów zrealizuje do końca września 
2022 roku, kolejne zadanie inwestycyjne polegające na budowie 108 sztuk przydomowych oczyszczalni 
ścieków dla mieszkańców gminy z częściowym udziałem finansowym mieszkańców, którzy zdecydowali  się 
na udział w projekcie. W marcu planowane jest wszczęcie przez gminę procedury przetargowej, a następnie 
po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (kwiecień) rozpoczęłaby się realizacja inwestycji.
 Ze względu, na większą ilość osób, którzy zadeklarowali udział w projekcie w stosunku do 
pozyskanych środków finansowych gminy oraz aby można objąć udziałem w projekcie wszystkie osoby, 
finansowy udział własny mieszkańca będzie wynosił 5.000,00 złotych – płatny w czterech ratach. Szacowany 
koszt montażu jednej przydomowej oczyszczalni ścieków  szacuje się na kwotę 22.000,00 zł (brutto).

Krzysztof Szymański

MEDALE ZA 50-LECIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

 Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przy-
jaciół. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego związku małżeńskiego. Z tej okazji istnieje możliwość 
przyznania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej  
Polskiej, natomiast wręczenie odbywa się podczas uroczystej ceremonii w nowej sali ślubów, która mieści się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie, z rąk Wójta Gminy - Pana Tomasza Jakubowskie-
go. 

Pary, które w bieżącym roku będą obchodziły swoje złote jubileusze, czyli 50 lat stażu małżeńskiego, 
zapraszamy do wspólnego świętowania. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego  
w Krzyżanowie lub telefonicznie pod nr (24) 356-29-03.

             Magdalena Popławska

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie 
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM  
(nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach Laboratoriów Przyszłości Szkoły Podstawowe z Gminy Krzyżanów otrzymały kwo-
tę 120 000 zł (SP w Krzyżanowie: 60 000 zł, SP w Kterach: 30 000 zł, SP w Kaszewach Dwornych:  
30 000 zł). Dzięki pozyskanym środkom zakupiono do szkół m.in.: drukarki 3D, lutownice, aparaty cyfrowe,  
nagłośnienie. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach w szkołach od września 2022 r. 

Marlena Felczak 
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Nowe świadczenie -dodatki osłonowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie informuje, że od miesiąca stycznia do  
31 października 2022 roku przyjmuje wnioski na dodatki osłonowe. Jest to element rządowej Tarczy An-
tyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje 
wyłącznie osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domo-
wego jednoosobowego lub wieloosobowego. Jedyną przesłanką nabycia prawa do dodatku osłonowego 
są dochody gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny, które kształtują się następująco:

•	 jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie prze-
kroczy 2100 złotych,

•	 gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy  
1500 złotych miesięcznie na osobę,

•	 gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę,

•	 gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Dochody stanowiące podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowe-
go wnioskodawcy są uzależnione od terminu składania wniosku. Wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego 
w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., dochód za 2021 r. – w przypadku wniosku 
złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, 
że po przekroczeniu kryterium dochodowego, kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia 
kryterium dochodowego (przekroczenie nie może przewyższać kwoty dodatku). Minimalna kwota wypła-
canych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

Prawo do tego dodatku nie zależy od własności czy innego tytułu prawnego do nieruchomości. Wyso-
kość dodatku zależy od liczby członków rodziny oraz źródła ogrzewania (dla rodzin wykorzystujących do 
ogrzewania źródła węglowe należy się dodatek w podwyższonej wysokości, wyłącznie jeśli źródło ogrze-
wania na dzień składania wniosku zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków*)

Osoby, które złożyły wnioski o dodatek osłonowy do 31 stycznia 2022 r., wypłatę  otrzymają w dwóch 
równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Wypłata dodatków dla wniosków złożonych po 31.01.2022 
roku zostanie zrealizowana w całości do 2 grudnia 2022 roku.

Justyna Matczak
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„… nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych…”

„… śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę…”
Ks. Jan Twardowski

Rodzinie i najbliższym

Śp. Andrzeja Dębowskiego
- pracownika Urzędu Gminy Krzyżanów

wyrazy głębokiego współczucia  w tych trudnych chwilach składają

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski
Pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki 

Krystyny Zakrzewskiej
Składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim

w tym trudnym dla Was czasie

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski
Pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów
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WYCIECZKA DO STOLICY

09 grudnia 2021 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach  
uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warsza-
wy, zorganizowanej dzięki dofinansowaniu Ministra 
Edukacji i Nauki  w ramach projektu „Poznaj Pol-
skę” (w wysokości 4400,00 zł.),  którego celem było 
poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, 
tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć 
polskiej nauki.  We wrześniu nasza szkoła złożyła 
stosowny wniosek, który zdobył akceptację Minister-
stwa na organizację tej wycieczki. Głównymi punk-

tami programu było: Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernik.  Wizyta w nowo-
czesnym, multimedialnym muzeum poszerzyła  wiedzę uczniów na temat powstania, jego oddziaływania 
na losy Warszawy i całego państwa. Poznali historie powstańców i zobaczyli jak zniszczona była nasza 
stolica. Po tak ciężkiej, ale jakże wartościowej lekcji historii odbyły się emocjonujące zajęcia  z dziedziny 
biologii, fizyki, mechaniki, robotyki  techniki w Centrum Nauki Kopernik. Każdy mógł przeprowadzać 
eksperymenty, doświadczyć jak działa iluzja, jak funkcjonuje ludzki organizm i poznać niezwykłe zjawi-
ska.

Wychodząc z Centrum Nauki Kopernika widzieliśmy pomnik Syrenki z roztaczającym się pięk-
nym widokiem na most Świętokrzyski oraz Stadion Narodowy.  Uczniowie zwiedzili także Stare Miasto, 
Kolumnę Zygmunta III Wazy i Zamek Królewski. Kolejną atrakcją był udział w uroczystej zmianie warty 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki i pomniki znajdujące się na trasie naszej wędrówki. 
Zwieńczeniem wycieczki były przepiękne iluminacje w Multimedialnym Parku Fontann. Koordynatorem 
wyjazdu była p. Katarzyna Kotarska, a opiekę nad uczniami sprawowały: p. Izabella Kawka  oraz  p. Mał-
gorzata Wielkopolan.                                                                                                                                 

Katarzyna Kotarska
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KONKURSY

Trzeci konkurs powiatowy i nasze uczennice trzeci raz na podium!

Nagrodę główną zdobyła Nadia Kwiatkowska z klasy VI.
Wyróżnienia otrzymały uczennice również z klasy VI -  Zuzanna Halaczko i Nikola Sulikowska. 
Tym razem Konkurs pt.: „Anieli z kart świątecznych” był zorganizowany przez Kutnowski Dom Kultury.
Celem konkursu było rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów i rozwijanie twórczego myślenia. 
Prace plastyczne dziewcząt powstały podczas zajęć świetlicowych.

*** GRATULUJEMY UCZENNICOM

I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW ! ***
Wanda Wilkońska

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU!

Tradycyjnie przed Świętami Bo-
żego Narodzenia w Szkole Podstawowej 
w Kterach odbyło się wyjątkowe widowi-
sko o Bożym Narodzeniu - jasełka, które 
od wieków wpisane są w polską tradycję. 
Przygotowała je p. Katarzyna Kotarska,  
a brała w nich udział cała społeczność 
szkolna. Uczniowie jak prawdziwi artyści, 
pięknie przebrani wcielili się w role Maryi 
i  Józefa, nie zabrakło też aniołów, pastusz-
ków, królów i dzieci. Wszyscy czuli się na 
scenie, jak przysłowiowa ryba w wodzie. 
Dostarczyli widowni dużej dawki wzruszeń 
i  niezapomnianych wrażeń estetycznych. 

Całą uroczystość uświetnił śpiew kolęd i pięknych pastorałek oraz taniec z lampionami. Przedstawienie 
oraz przejmująca scenografia  wprowadziły w niezwykły czas Bożego Narodzenia, pełnego pięknych tra-

dycji i podniosłego nastroju. Była to wspaniała lekcja wzajemnej życzliwości, miłości, zadumy i refleksji. 

,,Płynie czas jak bystra rzeka …”  - okazuje się, że już po raz dziewiąty  nasza szkoła  uczestniczyła w akcji  
,,Ubieramy choinki w kościele”, którą w  2013 r. zainicjowała  Katarzyna Kotarska.  Postanowiliśmy znów 
sprawić radość parafii i przygotować kościół do spotkania z Dzieciątkiem Jezus. Uczniowie, nauczyciele  
i rodzice z wielkim zaangażowaniem wykonali  przepiękne  ozdoby choinkowe. Do akcji włączyli się  
również dorośli mieszkańcy Kter, w tym p. J. Sylwestrzak i p. Imbirska, twórczynie rękodzieła - szydełko-
wych cudów.  Efekt pracy przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Powstały przepiękne i bardzo orygi-
nalne gwiazdy i łańcuchy. 
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W środowy wieczór, wspólnie z dziećmi i rodzicami przy dźwiękach kolęd i pastorałek w niezwykłej, 
rodzinnej atmosferze zawiesiliśmy je na parafialnych choinkach. Nie przeszkodziła nam w tym nawet ta 
okrutna pandemia.  Proboszcz był zachwycony, my także jesteśmy z siebie dumni!  Nasza akcja już na stałe 

wpisała się  w tradycje szkoły i parafii.                                                                                  

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 W dniu 8 lutego w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Kterach odbyło się podsumo-
wanie Dnia Bezpiecznego Internetu. Była to okazja, by zastanowić się, w jaki sposób dbamy o siebie w cy-
berprzestrzeni.  Uczniowie pogłębili wiedzę na temat jak funkcjonować w międzynarodowej sieci by mieć  
bezpieczny dostęp do zasobów internetowych oraz odpowiednio i rozważne  zachowywać się  w różnych 
sytuacjach. 

 W ramach projektu uczniowie klas starszych przygotowali artykuły do gazetki szkolnej poświęco-
nej zagadnieniom dotyczącym Internetu. Wśród tematów pojawiły się takie zagadnienia jak: hejt, cyber-

przemoc, doxing, phishing, tworzenie silnych haseł i zabezpie-
czania komputera. 

 Uczniowie klasy II i IV przygotowali plakaty, które 
miały przybliżyć problematykę racjonalnego i bezpiecznego 
korzystania z sieci.

Katarzyna Kotarska 

Katarzyna Stolińska
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Bezpłatne porady prawne w  Urzędzie Gminy Krzyżanów

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

Radca prawny będzie przyjmował mieszkańców gminy w pierwszy wtorek każdego miesiąca od 
godziny 8:00 maksymalnie do godz. 10:00. Miejscem przyjęć interesantów jest pomieszczenie przy Urzę-
dzie 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 
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;
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2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 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

Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie od 01 stycznia do 31 marca każdego roku odbywają się zebrania sprawozdawcze w Ochotni-
czych Strażach Pożarnych. Na zebraniach, zarządy poszczególnych jednostek przedstawiają sprawozdania 
finansowe, sprawozdania z działalności oraz przedstawiają plan działalności na bieżący rok. Podczas zebrań 
przyjmowane są sprawozdania Komisji Rewizyjnych oraz udzielane jest absolutorium Zarządowi. W ze-
braniach biorą udział członkowie poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście, między innymi: Poseł 
na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Wójt Gminy Krzyżanów i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku 
OSP RP  - Tomasz Jakubowski, Komendant Gminny OSP RP – Tomasz Żydowo, Radni Gminy oraz sołtysi 
z terenu poszczególnych jednostek. Podczas takich zebrań, Wójt Gminy –Tomasz Jakubowski omawia 
wydatki ponoszone przez gminę na bieżące funkcjonowanie straży. W 2021 roku na działalność bieżącą 
jednostek OSP gmina wydatkowała  kwotę 121.473,61 zł. Środki przeznaczone  były między innymi na 
wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, 
pokrycie kosztów paliwa do samochodów i urządzeń silnikowych, utrzymanie kierowcy – mechanika OSP, 
ubezpieczenia i przeglądy samochodów,  ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, opłacenie szkoleń, 
energii elektrycznej. W 2021 r. Gmina Krzyżanów pozyskała środki w kwocie 5.772,48 zł przy zabezpieczeniu 
wkładu własnego 57,72 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup motopompy oraz węży strażackich dla 
OSP w Młogoszynie. Jednostki OSP Krzyżanów i OSP Ktery wzięły czynny udział w organizacji szczepień 
przeciwko covid poprzez udzielanie pomocy osobom szczepionym w szczepieniobusie w miejscowościach 
Łęki Kościelne oraz Ktery, ponadto jednostka OSP W Kterach udostępniła świetlicę OSP firmie organizu-
jącej szczepienia. W 2021 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie odnotowała 85 wy-
jazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych , a Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach 7 wyjazdów.  
W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano kwotę 208.700,00 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze  
Straże Pożarne. W tym:

-  na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla kierowców mechaników 38.100,00 zł, 

- na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, części do samochodów, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpie-
czenie strażaków i samochodów, opłaty za energię, bieżące remonty budynków OSP – 88.600,00 zł,

- na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych – 12.000,00 zł,
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Wójt Gminy Tomasz Jakubowski przekazuje jednostce OSP w Młogoszynie sprzęt zakupiony z dotacji
z Ministerstwa Sprawiedliwości

- montaż szamba przy OSP w Kterach – 15.000,00 zł, 

- ogrodzenie OSP w Kterach 35.000 zł, 

- malowanie świetlicy OSP w Kucharach – 10.000 zł,

- OSP Młogoszyn 10.000,00 zł.

Dodatkowo w budżecie gminy zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wozu stra-
żackiego.   

                                                                                                                                      Ewa Matusiak

Nagroda 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 powicie kutnowskim  Gmina Krzyżanów zajęła II miejsce ze wzrostem 9,4 %.

W związku z powyższym Gmina Krzyżanów otrzymała nagrodę w wysokości 500 tysięcy złotych, którą 

można przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 usta-

wy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem roz-

przestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.
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Utworzony przez Wójta Gminy Krzyżanów punkt szczepień w Krzyżanowie przyniósł efekt w postaci 

zdrowszego społeczeństwa oraz dużych korzyści finansowych, które zostaną przeznaczone na infrastruktu-

rę drogową na terenie Gminy Krzyżanów.

Dziękujemy wszystkim zaszczepionym mieszkańcom, dzięki którym udało się Gminie osiągnąć wysoki, 

nagradzany  poziom zaszczepienia.
Marlena Felczak

Informacja w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego

Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych wprowadzono świadczenie ratowni-
cze dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży 
pożarnej w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

a) w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat,

b) w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz

2) osiągnął:

a) w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,

b) w przypadku kobiet - 60. rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ra-
towniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie 
ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.

Świadczenie ratownicze, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby ochotniczej straży po-
żarnej strażaka ratownika OSP, zwany dalej „organem przyznającym”, na wniosek tego strażaka ratownika 
OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie 
decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:

1) sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;

2) spełnieniu przez wnioskodawcę wymogu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o OSP, na pod-
stawie potwierdzenia właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub dokumentacji prowadzonej 
przez Państwową Straż Pożarną o spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań do przyznania świadczenia 
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ratowniczego;

3) osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia ratowniczego.

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego zawiera:

1) dane wnioskodawcy, który ubiega się o świadczenie ratownicze, w tym:

a) pierwsze i drugie imię oraz nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;

2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia ratowniczego wraz z podaniem danych niezbędnych do jego 
wypłaty;

3) podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 02 lutego 2022 r. określił wzór 
wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. 

Druhów ochotników, którzy ukończyli 65 lat oraz druhny, które ukończyły 60 lat zapraszamy do Urzędu 
Gminy Krzyżanów pokój nr 6, telefon 24 3562907 po wnioski o przyznanie świadczenia oraz po bliższe 
informacje w tej sprawie.                                             

 Ewa Matusiak

Budowa chodnika na cmentarzu w Łękach Kościelnych 

Cmentarz w Łękach Kościelnych – cmentarz parafialny, z zabytkowymi grobami, z Pomnikiem 
Żołnierzy Poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r., a przede wszystkim miejsce spoczynku naszych bli-
skich i znajomych. Miejsce często przez nas wszystkich odwiedzane. Niestety po opadach deszczu, roz-
topach w alejkach cmentarza tworzy się błoto utrudniające przejście. W związku z powyższym jest duża 
potrzeba budowy chodnika, w którą zaangażował się Urząd Gminy Krzyżanów. 

W dniu 25.01.2022 r. w Urzędzie Gminy Krzyżanów odbyło się spotkanie w sprawie budowy chod-
nika na cmentarzu w Łękach Kościelnych. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Krzyżanów - Tomasz 
Jakubowski, proboszcz parafii w Łękach Kościelnych – Piotr Gumołowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Krzyżanowie - Halina Jabłońska, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów 
– Zygmunt Jasiński, Inspektor ds. społecznych i oświatowych – Marlena Felczak. Z uwagi na brak pod-
staw prawnych do przejęcia zadania budowy chodnika przez Gminę Krzyżanów, Wójt Gminy zaanga-
żował w działania Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów. Chodnik z kostki brukowej  
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o powierzchni około 320 m² połączy bramę główną z Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Bitwie nad Bzurą 
w 1939 r. oraz aleję główną z kaplicą cmentarną. Przewidywany koszt inwestycji to suma 50 tysięcy zł.  

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2022 r. Jednakże nie uda się ona bez Państwa 
pomocy. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe budowy chodnika. 

Stowarzyszenie założyło specjalny numer konta bankowego, na który można wpłacać datki na budowę 
chodnika:

Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie, oddział w Krzyżanowie  
06902110182002010017180008

Odbędzie się także zbiórka do puszek - uczniowie ze SP w Krzyżanowie będą kwe-
stować po mszach świętych przed kościołem w Łękach Kościelnych oraz przy kaplicy  
w Siemieniczkach.  Pierwsza zbiórka odbędzie się w dniu 13 marca 2022 r. Kolejne zbiórki  
będą zorganizowane w dniach: 20.03.2022r., 27.03.2022 r. oraz  03.04.2022 r.   

W 2013 roku dzięki pomocy Urzędu Gminy Krzyżanów, sponsorów, mieszkańców, parafian z pa-
rafii Kaszewy Kościelne udało się pozyskać fundusze na budowę chodnika na cmentarzu w Kaszewach 
Kościelnych. 

Mamy nadzieje, że przy tej inicjatywie będzie podobnie i dzięki Państwu dobroci serca  
i zaangażowaniu już niedługo będzie można iść alejami cmentarza w Łękach Kościelnych 
 nie po błocie a po długim, szerokim chodniku.                                                                          

Marlena Felczak
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Zmiana naboru wniosków na 500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami programu „Rodzina 500+” zmieniły się 
zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Według nowych, obowiązujących 
od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres 2022/2023 przyjmuje  
i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzi-
na 500+”. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego 
świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto ban-
kowe. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 
2022 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem 
jednego z trzech kanałów wnioskowania:

    • portalu PUE ZUS

    • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia 

    • bankowości elektronicznej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie wypłatę świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 
2022 roku będzie realizował do dnia 31 maja 2022 roku.

Justyna Matczak

Z działalności  Spółki Wodnej „Krzyżanów”

 Na posiedzeniu Zarządu Spółki Wodnej w dniu 15.01.2022 r. które odbyło się w świetlicy 
wiejskiej w Pawłowicach, ustalony został plan działalności na rok 2022. Konserwacja grunto-
wa rowów - źródła finansowania z dotacji: Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy, oraz środ-
ki własne ze składek członkowskich: rów RO - 2950mb, RO3-200mb, RO2-1050mb, RL8-2450mb, 
RL7-400mb, RL6-800mb, R81-1650mb w miejscowościach Kuchary - Wierzyki - Wojciechowice. 
Rów :RN1 i RF - 5000mb, RF1 - 800mb, RF2 -1700mb, RC -3300mb, RC1-200mb, RC2-300mb, 
RC3- 800mb, RD - 500mb, RD1-150mb w miejscowościach Zieleniew - Ktery - Siemienice. 
Rów R86 w miejscowości Wały A o długości 750mb. Razem w tym zadaniu do konserwacji grunto-
wej w w/w miejscowościach 23.000mb na ogólną kwotę 129.890,00 zł brutto. Z dotacji Urzędu Wo-
jewódzkiego oraz środków pochodzących ze składek członkowskich, zaplanowano konserwację 
rowu RH3 o długości 550mb w miejscowości Jagniątki na ogólną kwotę 3.931,00 zł brutto oraz kon-
serwację rowu RH - część w miejscowości Morele - Jagniątki  o długości 1500mb na kwotę 17.310,00 
zł brutto, przy spełnieniu warunku, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) wyra-
zi zgodę na przeprowadzenie konserwacji, ponieważ w/w rów znajduje się w obszarze Natura 2000.  
Kwotę w zależności od potrzeb wynikających z usuwania awarii melioracyjnych przyję-
to ok. 50.000,00 zł. Zweryfikuje to najbliższy czas, może być mniejsza lub większa, zależy ile 
ich będzie. Z mojego rozeznania w terenie,  stan rozlewisk na dzień 10.02.2022 r. jest dość duży. 
Niekoniecznie w każdym przypadku musi być to awaria. Często są to błędy wynikające z agro-
techniki (brak głęboszowania), co prowadzi do zasklepiania gleby. Dlatego dbajmy, aby do 
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tej sytuacji nie dopuszczać. Wystarczy taką uprawę zastosować raz na trzy lata po żniwach. 
Do czego zmierzam, około 30% awarii jest niezasadnych. Na powierzchni gleby stoi woda, a urządze-
nie melioracyjne jest suche. Tworzy się tzw. podeszwa, która nie przepuszcza wody. Awarie melioracyjne 
należy zgłaszać bezpośrednio do prezesa Spółki Wodnej - nr tel. 518057650. Dnia 19.01.2022 r. w Sta-
rostwie Powiatowym w Kutnie podpisałem deklarację współpracy w ramach: Lokalnego Partnerstwa do 
Spraw Wody na terenie woj. łódzkiego- pow. kutnowski, która polega na: udziale w działaniach na rzecz 
poprawy sytuacji w zakresie gospodarki wodnej i działań inwestycyjnych oraz remontowych na terenie po-
wiatu, umacniania akcji edukacyjnych i informacyjnych dotyczących racjonalnego gospodarowania wodą. 
W ramach tej współpracy od partnerów strategicznych oczekujemy: 1. Dokończenie melioracji wodnych 
szczegółowych (drenowanie) na koszt Skarbu Państwa. W chwili obecnej nie można z tego programu sko-
rzystać.  W Gminie Krzyżanów są sołectwa, które są jeszcze niezmeliorowane takie jak: Psurze, częściowo 
Różanowice, Krzyżanówek, Brony, gdzie odpłatność właściciela gruntu byłaby na poziomie 20% całości 
kosztów rozłożona na 15 rocznych rat. Z takiego programu skorzystało sołectwo Żakowice i na tym koniec. 
Po roku 2015 w woj. łódzkim drenowania się nie prowadzi.  2. Budowa jazu na rzece Ochni. W miejsco-
wości Zawady był drewniany jaz, który spełniał swoje zadania w okresie niedoboru wody w miesiącach 
letnich nawadniając pobliskie łąki. Powódź w latach 90 - tych  poważnie uszkodziła jaz i już nie został 
odbudowany. Wprawdzie jest jaz w miejscowości Konary, jednak nie spełnia zakładanych wymogów - do 
miejscowości wyżej położonych woda poprzez system nawadniający nie dociera. 3. Od kilku lat poja-
wiają się na rowach melioracyjnych żeremia budowane przez bobry. Jak wiadomo, zwierzę to jest pod 
ochroną, a niszczenie żeremi jest surowo karane. Liczymy na pomoc państwa w tym zakresie. 4. Budowa 
zbiornika retencyjnego w obrębie ewidencyjnym Różanowice. Są to grunty podmokłe o pow. ok 3.00 ha 
stanowiące własność Gminy. 5. Uregulowanie przy pomocy ustawy Sejmowej kwestii opłacania składek 
członkowskich. Powinien być to obowiązek oraz ogólna dostępność do konserwacji urządzeń melioracyj-
nych (rowów), oraz usuwania awarii melioracyjnych. Informuję, że składka melioracyjna została utrzy-
mana na poziomie roku ubiegłego tj. - 20 zł za 1 h gruntów zmeliorowanych oraz 10 zł za 1 h za grunty 
niezmeliorowane. Grunty klasy 5 i 6 są zwolnione od opłat. Pierwsza rata do 15.03.2022 r., druga rata 
15.05.2022 r. Kończąc, życzę Zarządowi Spółki Wodnej oraz wszystkim członkom, aby nasze założenia się 
spełniły i dobrej pogody.

Pozdrawiam
Prezes Zarządu Spółki Wodnej „Krzyżanów”

Marian Jasiński              

Wycieczka do teatru

 Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów we współpracy 
z Gminą Krzyżanów podjął się  realizacji  zadania publicznego, związanego z całościowym 
sfinansowaniem  wycieczki  szkolnej dla  młodzieży.  Pozyskane w ten sposób środki posłużyły na 
organizację wyjazdu do Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl  
pt. „Opowieść wigilijna” dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Niestety pandemia 
pokrzyżowała nasze plany i w wycieczce uczestniczyli tylko uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Kterach, ponieważ pozostałe szkoły przebywały w tym czasie na kwarantannie. 

 Uczniowie mieli okazję porównać adaptację sceniczną z tekstem literackim, gdyż powieść 



24 Biuletyn  Informacyjny • nr 1 (142) marzec 2022

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
Charlesa Dickensa znajduje się w kanonie lektur 
obowiązkowych. Śledząc losy głównego bohatera 
przekonali się, co w życiu jest naprawdę ważne oraz 
jakie jest znaczenie Świąt Bożego Narodzenia. 

Młodych widzów zachwyciły dekoracje, muzyka  
i kostiumy, a niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
wykorzystane w przedstawieniu efekty specjalne. 
Na koniec wycieczki każdy uczestnik otrzymał 
mikołajkowy prezent w postaci ciepłego posiłku.

Wydawca: Urząd Gminy Krzyżanów, 
Krzyżanów 10, 99-314 KRZYŻANÓW, 
tel. 24 356 22 00, fax. 24 356 29 00 

e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl, ISSN 1640-4513

Redaktor naczelny: Wójt Gminy - mgr inż. Tomasz Jakubowski, 
tel. 24 356 29 02, zespół redakcyjny - pracownicy merytoryczni. 

Skład i druk: Zakład Poligraficzny Halina Puchalska w Kutnie. 

 Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji zadań 
statutowych oraz  darczyńcom za wsparcie finansowe. 
Abyśmy mogli nadal pomagać potrzebującym, 
zwracamy się z prośbą  o przekazanie na konto 
Stowarzyszenia  1% podatku od osób fizycznych oraz 
6% darowizny od dochodu z działalności gospodarczej. 
Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę.   
Numer KRS 0000315002    

Zarząd SWRGK  


