DZIEŃ MATKI

W tym szczególnym dniu pragniemy podziękować wszystkim Mamom
za miłość, mądrość i troskę.
Każda z Was kochane Mamy zasługuje na najwyższe
wyrazy szacunku i uznania.
Dziękujemy za codzienną troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci,
za wsparcie w wyborze właściwych dróg życiowych,
jak również za ukształtowanie najważniejszych
wartości miłości i szacunku do drugiego człowieka.
Przyjmijcie proszę z serca płynące życzenia: dużo zdrowia i sił na każdy dzień,
dużo odwzajemnionej miłości i szczerości,
a także prawdziwego uznania u lokalnej społeczności.
Niechaj miłość, którą obdarzacie Bliskich stanowi
dla Was źródło radości na każdej niwie życia.
Tomasz Jakubowski
Wójt Gminy

Z wyrazami najwyższego szacunku i uznania

Wiesław Czekaj

Przewodniczący Rady Gminy
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Z okazji
Dnia Strażaka

Składamy wszystkim Druhom i Druhnom serdeczne życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy
potrzebującym to działania wpisane w codzienną służbę strażaka.
Życzymy Wam bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów
z akcji. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze dla Was źródłem osobistej satysfakcji i społecznego
uznania.
Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W KRZYŻANOWIE
POD NOWYM KIEROWNICTWEM
Z dniem 1 marca 2022r. Wójt Gminy Tomasz Jakubowski powołał na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie Panią Justynę Ozdowską.
Pani Justyna Ozdowska jest magistrem sztuki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ukończyła informatykę i ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, kurs dla instruktorów
teatralnych w Teatrze Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, posiada również kwalifikacje pedagogiczne.
Dotychczas pracowała m.in. w Teatrze Wielkim w Łodzi, Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Kutnie.
W koncepcji funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie Pani
Dyrektor zawarła szeroki kalendarz uroczystości i wydarzeń, który poprzedzony zostanie diagnozą potrzeb
odbiorców. Jak pisze w swojej koncepcji: „… najważniejszą wartością kulturalną Gminy Krzyżanów są
ludzie zamieszkujący na jej terenie” dlatego chciałaby stworzyć miejsce, które będzie integrowało społeczność gminy niezależnie od wieku.
Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor objęcia stanowiska oraz życzymy zdrowia, wielu sukcesów,
urzeczywistnienia planów i zamierzeń. Niech pod Pani kierownictwem kultura w Gminie Krzyżanów rozkwita, a Ośrodek niech będzie miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca gminy, w którym będzie
możliwość rozwijania różnych pasji i zainteresowań i do którego odbiorcy kultury z przyjemnością będą
wracać.

Izabella Sobolewska
2

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

3

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY

4

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

5

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY

6

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY
Montażu instalacji fotowoltaicznych
Gmina Krzyżanów w związku z otrzymaną dotacją ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, zrealizowała rzeczowo zadanie inwestycyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych 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 była Spółka: Solar Breaker Sp z o.o. ; ul. Puławska 427 ; 02-801 Warszawa. W chwili obecnej trwają prace odbiorowe inwestycji. Po zakończeniu odbioru – w tym po sprawdzeniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych poszczególnych instalacji
- zadanie zostanie całkowicie zakończone.
Projektem objętych jest 80 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

INFORMACJA
Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż osobom korzystającym z programu pn. „Czyste powietrze w Gminie
Krzyżanów – montaż instalacji fotowoltaicznych” nie należy się ulga w podatku rolnym. Z uwagi na fakt,
iż w/w program sfinansowany jest w części ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym:
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022
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c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca,
spadku wód)
- jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
Anna Rzadkiewicz

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - złóż deklarację!!
Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Każdy właściciel lub zarządca budynku/ lokalu posiadający źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany
złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Deklarację można złożyć:
•

Elektronicznie, wypełniając formularz na stronie https://zone.gunb.gov.pl/, deklarację wypełnia się
przez profil zaufany lub e-dowód.

•

W formie papierowej wypełniając deklaracje, która dostępna jest w Urzędzie Gminy Krzyżanów
w pokoju nr 7 lub pobierając formularz ze strony internetowej https://krzyzanow.pl/

Termin złożenia deklaracji:
•

Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r.
należy złożyć najpóźniej do 30.06.2022 r.

•

Deklarację dla nowo powstałych budynków lub w przypadku zmiany źródła ciepła na nowe należy
złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Uwaga! Złożenie deklaracji jest ustawowo obowiązkowe! Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.
Paulina Włodarczyk

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - II edycja zakończona
Na podstawie złożonego przez Wójta Gminy Krzyżanów w dniu 22 grudnia 2020 roku, wniosku
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z środków funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – gmina Krzyżanów otrzymała środki
finansowe w wysokości 2.400.000,00 zł na realizację zadania polegającego na budowie przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów. W ramach pozyskanych środków z częściowym
udziałem finansowym mieszkańców, którzy biorą udział w projekcie – gmina Krzyżanów zamontowała
170 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało zakończone i odebrane w kwietniu 2022
roku. Koszt całkowity zadania wyniósł 3.387.420,00 złotych, a udział własny mieszkańca wynosił 3.000,00
złotych.
Krzysztof Szymański
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Wybory Sołtysa Sołectwa Psurze
W dniu 11 marca 2022 r. na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego, mieszkańcy wybrali w głosowaniu tajnym Pana Tomasza Pietruszewskiego, który będzie pełnił
funkcję Sołtysa Sołectwa Psurze.
Dotychczasowy Sołtys Pani Henryka Wicińska złożyła rezygnację z tej funkcji.
Wójt Gminy Tomasz Jakubowski podziękował Pani Henryce Wicińskiej za siedmioletnią współpracę, a nowemu Panu Sołtysowi złożył gratulacje i życzył wszystkiego najlepszego w pracy na rzecz społeczeństwa
Sołectwa Psurze.
Danuta Idziak

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG, POBOCZY, PRACE RÓWNIARKI NA DROGACH GRUNTOWYCH 2022
Inwestycje drogowe Gminy Krzyżanów wykonane, aktualnie prowadzone czy planowane do realizacji
w roku 2022 poza dużymi drogowymi robotami budowlanymi związanymi z kompleksową przebudową
czy budową dróg gminnych i powiatowych, dotyczą również inwestycji remontowych o mniejszym zakresie prac dotyczących uzupełnienia ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych oraz wyrównanie
i ustabilizowanie nawierzchni dróg gruntowych do nieruchomości rolnych.
W roku 2022 na wniosek sołtysów z terenu gminy zgłoszono do wykonania równiarką oraz w razie potrzeby walcem drogowym blisko 7 km dróg gruntowych oraz ok. 370 m² ubytków nawierzchni asfaltowych
– prace obecnie wykonywane
Ponadto Pracownicy Gospodarczy Urzędu Gminy przy wykorzystaniu sprzętu gminnego oraz kruszywa
obecnie prowadzą prace wyrównywania uszkodzonych poboczy dróg gminnych oraz uzupełniają wybrakowane oznakowanie pionowe dróg.
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022
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Na wniosek mieszkańców dokonano wyrównania i odtworzenia z kruszywa 100 m drogi gminnej o szerokości 3,2 m w miejscowości Wojciechowice Duże oraz 80 m 3,5 m szerokiej drogi gruntowej w Wojciechowicach Małych. Z inicjatywy Gminy dokonano również odtworzenia właściwego geodezyjnego przebiegu
drogi gminnej w miejscowości Młogoszyn, a następnie dokonano oczyszczenia i wyprofilowania terenu
i odtworzenia jej nawierzchni z kruszywa wraz ze zjazdem z drogi powiatowej zapewniając optymalną
szerokość 4- 4,5 m na odcinku 130 mb – niniejsza droga służyć będzie Ochotniczej Straży Pożarnej .
Na wniosek mieszkańców zapewniono przy ich czynnym udziale ok 200 ton szlaki dla wyrównania dróg
typowo polnych w Kaszewach Kościelnych, Wyrębach Siemienickich, Łękach Kościelnych a także przy
budynkach gminnych w Konarach i Kterach.
W roku bieżącym w sytuacji wcześniej występujących intensywnych opadów deszczu wykonano odwodnienie i utwardzenie terenu przy budynkach 62 i 63 w Kterach.
W ramach wspólnej inicjatywy strażaków OSP Ktery oraz Wójta wytyczono geodezyjnie oraz wykonano
ogrodzenie zrewitalizowanego w latach poprzednich terenu OSP Ktery, co wieńczy i podkreśla wspólny
nakład poniesionych starań, pracy i kosztów estetycznym wyglądem i funkcjonalnością obiektu.
Z początkiem roku Wójt Gminy zawarł ze Spółką Energa Oświetlenie umowę dotyczącą rozbudowę oświetlenia ulicznego gminy dla miejscowości Siemienice od drogi powiatowej do posesji nr 13 - 4 punkty
świetlne , w Wałach B przy Kruszynce , przy OSP Młogoszyn oraz w Kaszewach Dwornych od skrzyżowania do posesji nr 4, 5.
Obecnie rozpoczynane są prace związane z letnim utrzymaniem dróg w ramach których prowadzona jest
wycinka traw z poboczy dróg i rowów przydrożnych dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz
podniesienia walorów estetycznych terenu Naszej Gminy.
Jakub Maciejewski

Teren przy budynkach Ktery nr. 62 i 63
10
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Droga dojazdowa do OSP Młogoszyn

Droga w Wojciechowicach Małych

Droga w Wojciechowicach Dużych
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Teren OSP Ktery

Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie
W ramach edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Gmina
Krzyżanów na podstawie złożonego wniosku przez Wójta gminy Krzyżanów i otrzymanego dofinansowania - w okresie maj 2022 roku do czerwca 2023 roku, będzie realizować zadanie inwestycyjne w zakresie
budowy przedszkola gminnego 5 oddziałowego na 120 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przedszkole zlokalizowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 82/4 obręb Krzyżanów (w bliskiej odległości od Szkoły
Podstawowej w Krzyżanowie – po drugiej stronie drogi).
Budynek przedszkola będzie jedno kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 950m² oraz 840m² powierzchni użytkowej. Wejście do budynku będzie od strony południowej i też od strony południowej będą
sale dziecięce. Budynek stanowi zwartą bryłę zbliżoną do prostokąta.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gmina Krzyżanów wyłoniła Wykonawcę, który będzie realizował budowę Przedszkola. Wykonawcę będzie firma:
Z.P.U.H. Jarmex Jarosław Znyk, Bąków Górny 93, 99-440 Zduny, za cenę 6.280.000,00 złotych z okresem
gwarancji 60 miesięcy. W chwili obecnej finalizowane są przez gminę formalności związane z podpisaniem umowy realizacyjnej z wyłonionym Wykonawcą.
Dofinansowanie otrzymane przez gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi:
4.250.000,00 zł, pozostała kwotę w wysokości 2.030.000,00 zł pochodzić będzie z budżetu gminy Krzyżanów. Ponadto gmina poniesie jeszcze koszty budowlanego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją oraz
koszty wyposażenia przedszkola, co będzie stanowiło kwotę ok. 1.000.000,00 złotych.
Krzysztof Szymański
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Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków
Wójt Gminy Krzyżanów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888,1648 i 2151) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na
terenie gminy Krzyżanów, którzy nie są podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie
ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Krzyżanów w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony Środowiska lub pobrać ze strony: www.krzyzanow.pl
WYPEŁNIONE DRUKI PROSIMY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY KRZYŻANÓW DO DNIA
30.06 2022 r.
W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Krzyżanów będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanów będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie
takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
powinny to uczynić niezwłocznie.
Informujemy, iż na terenie gminy Krzyżanów udzielono zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przedsiębiorcom:
1. MIG –MA Sp. z o. o. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
2. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne, Barbara Zabłocka, ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno
3. PHU. Szczepan Lewandowski, Konary 1, 99-314 Krzyżanów
4. „KONSULTANT” Dominik Szymański, ul. Podrzeczna 18/114, 99-300 Kutno
5. UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów
6. TONSMEIER CENTRUM Sp. z o .o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022
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7. „KONSTANS” Zbigniew Szymański Pawłowice 41, 99-314 Krzyżanów
8. Jacek Gabryelczyk Konstantynów 12, 99-311 Bedlno
9. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski ul. Wodna 19, 99-300 Kutno
10. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów-Parcel 22. 99-322 Oporów
11. Paweł Lewandowski Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX, Szewce Walentyna 23A,
99-311 Bedlno
12. OLMEL Karol Olesiński Wały A Nr 1, 99-314 Krzyżanów
13. Joanna Kowalczyk Wywóz Nieczystości Płynnych, Siemienice 64, 99-314 Krzyżanów
14. EKO TRANS Rafał Kubiak Wojszyce 44, 99-314 Krzyżanów

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Justyna Kuleta

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

Budowa chodnika na cmentarzu w Łękach Kościelnych
Na cmentarzu w Łękach Kościelnych rozpoczęła się budowa chodnika prowadzącego od bramy głównej do
Pomnika Żołnierzy Poległych podczas II wojny światowej w bitwie nad Bzurą w 1939r.
Dzięki wpłatom ofiarodawców, sponsorów, zbiórce prowadzonej przez sołtysów, zbiórce do puszek po
mszach świętych na dzień 05.05.2022r. udało się zebrać kwotę 33 716 zł.
14
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Z uwagi na to, że nie udało się zebrać całości zakładanej kwoty ( przewidywany koszt budowy alei to
kwota 184,50/1 m² brutto+ 21,50 /1 m bieżący brutto budowy obrzeża ) na dzień dzisiejszy została zlecona realizacja budowy alei głównej.
Jednak mamy nadzieję, że znajdą się jeszcze osoby chętne wesprzeć tą inicjatywę i dzięki Państwu zaangażowaniu uda się dokończyć całość chodnika.
Wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów.
Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie , oddział
w Krzyżanowie

06902110182002010017180008

Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom i zbierającym.
Marlena Felczak
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Roboty drogowe Gminy Krzyżanów
Obecny czas nie jest sprzyjający dla inwestowania i wykonywania robót budowlanych.
Powszechnie wiadomo, że przez pandemię Covid i wojnę Putina życie stało się trudniejsze bardziej skomplikowane i droższe. Nie wiadomo tylko, która ta przyczyna jest gorsza i jak będzie długo trwała.
Niemniej minęły cztery miesiące roku i możemy ogłosić zakończenie budowy remontu dróg na terenie
gminy Krzyżanów. I tak wykonano drogę łączącą Krzyżanów z Konarami o długości 1 km.
Wg koncepcji Wójta Gminy odstąpiono od dotychczasowej realizacji wąskich dróg i wykonano wg
nowoczesnych standardów nawierzchnię o szerokości 5,5 m z poboczami z kruszywa kamiennego, wjazdami na pola, odwodnienie, wyniesienie przejścia dla pieszych i rowerzystów, a także barierki ochronne.
Wykonana droga o nawierzchni asfaltowej grubości 14 cm na podbudowie grubości 40 cm w znacznym
stopniu uprości transport i komunikację w tej części gminy. Koszt wykonanej drogi to kwota 1 994 099
zł. Budowa drogi została dofinansowana przez Urząd marszałkowski w Łodzi. Natomiast wg uzyskanych
informacji w/w/ Urzędu, wysokość dotacji zostanie uściślona w m-cu czerwcu br. Z tego wynika, że załatwianie papierów trwa dłużej niż wykonawstwo robot drogowych.
Spełniając oczekiwania i prośby mieszkańców Wyręb Siemienickich wykonano drogę asfaltową
o długości 106m i szerokości 3,5m wraz z poboczami z kruszywa kamiennego. Tym samym wszyscy
mieszkańcy Wyręb Siemienickich posiadają dojazdy o nawierzchni asfaltowej. W ramach jednego zadania
położono nową nawierzchnią asfaltową na drodze powiatowej Ktery - granica gminy o długości 1780m
i szerokości 5 m, a także na odcinku Ktery Nowe - Zieleniew granica gminy o długości 2100m i szerokości 3,5m. Wzdłuż wszystkich remontowanych dróg zostały wykonane pobocza z kruszywa kamiennego,
przydatne kierowcom pojazdów podczas wymijania lub wyprzedzania. Łącznie koszt wykonania robót
drogowych w Wyrębach Siemienickich oraz w Kterach i Kterach Nowych wyniósł 1 144 431 zł.
Kolejne inwestycje wg planu budżetu opracowanego przez Wójta Gminy stopniowo są realizowane, na
efekty trzeba jeszcze poczekać.
Jerzy Łaba
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Droga Konary – Krzyżanów

Droga w Wyrębach Siemienickich

Droga Powiatowa Ktery – Obidówek
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Droga Nowe Ktery – Zieleniew

Postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne „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 90 sztuk przydomowych oczyszczalni
ścieków dla mieszkańców gminy z częściowym udziałem finansowym mieszkańców, którzy zdecydowali
się na udział w projekcie. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa celem wyłonienia Wykonawcy do
zrealizowania zadania i po podpisaniu umowy z Wykonawcą, na przełomie maja /czerwca rozpocznie się
realizacja inwestycji.
Krzysztof Szymański

Konkursy, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z terenu gm. Krzyżanów
Konkursy szkolne i międzyszkolne jest to jedna z metod rozbudzania i kształtowania zainteresowań dzieci
i młodzieży a także pogłębiania ich wiedzy.
W latach szkolnych 2018/2019-2021/2022 uczniowie z naszych szkół brali udział w konkurach zarówno na
szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim.
Poniżej przedstawiam tabelę jak kształtował się udział poszczególnych szkół w konkurach oraz jakie wyniki osiągnięto. Do analizy nie brano pod uwagę konkursów plastycznych, recytatorskich, religijnych, muzycznych, turniejów sportowych.

18
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Szkoła
Krzyżanów

Kaszewy Dworne

Ktery

1 konkurs:

2 konkursy:

-

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego-I miejsce

- Międzyszkolny konkurs języków obcych

Rok szkolny
2018/2019

- Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego –(1osoba w etapie
finałowym)
2019/2020

2020/2021

1 konkurs:

1 konkurs:

-

Lektrurrticon –ogólnopolski
konkurs dot. wiedzy o lekturach

Międzyszkolny konkurs
z języka niemieckiego-etap powiatowy -wyróżnienie
-

3 konkursy:

6 konkursów
-Wojewódzki konkurs z j.
polskiego

-Konkurs wiedzy historycznej

-Wojewódzki konkurs z historii

- Konkurs Geograficzny
Morza
i Lądy

-Wojewódzki konkurs

-Konkurs Geologiczny
Nasza Ziemia

z matematyki
-Wojewódzki Konkurs z biologii
-Wojewódzki konkurs z j.
angielskiego

2021/2022

-Wojewódzki konkurs z geografii
4 konkursy
-Międzyszkolny konkurs z
języka niemieckiego
-Międzyszkolny konkurs z j.
angielskiego (1 uczeń zakwalifikował się do 3 etapu)

1 konkurs

-

Międzyszkolny konkurs
z języka niemieckiego
–eliminacje szkolne

-IX Konkurs ortograficzny ,,
O pióro Starosty kutnowskiego” -3 miejsce
-Powiatowy konkurs geograficzny ,,Czy znasz kraje
Europy?”
Marlena Felczak
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OŚWIETLENIE ULICZNE
W okresie letnim po występowaniu niekorzystnych gwałtownych warunków atmosferycznych często dochodzi do uszkodzenia sprawności oświetlenia ulicznego, co ma bezpośredni wpływ na
zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Informacja mieszkańców o występujących nie wykrytych awariach oświetlenia daje możliwość
szybkiego zgłoszenia nie działających lamp spółce Energa Oświetlenie, która podejmuje naprawę
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
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 po zmierzchu.
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 energetycznego pod nr tel. 991.
Jakub Maciejewski

Gmina Krzyżanów z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2022
W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –
Granty PPGR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Gmina Krzyżanów otrzyma dofinansowanie
w wysokości 134 420 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów stacjonarnych oraz laptopów z oprogramowaniem, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
Z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych przez gminy wartość dofinansowania na sprzęt zmniejszyła się
z kwoty 3.500 zł na 2.500zl. za jedną sztukę. Obecnie czekamy za wypłatą środków. Gdy tylko dostaniemy
dofinansowanie Gmina zakupi sprzęt, który zostanie przekazany uczniom.
Marlena Felczak
20
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Rekultywacja terenu nad stawem w Goliszewie
W ramach współpracy Wójta Gminy Krzyżanów z lokalnym Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Gminy Krzyżanów, w tym roku zostało zakończone kolejne zadanie również z dofinansowaniem związane z rekultywacją trenów wokół istniejących stawów na terenie gminy w ramach działania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 201420120.
Tym razem wykonany został teren rekreacyjny nad stawem w miejscowości Goliszew. Koordynatorem zadania i współfinansującym była gmina Krzyżanów a koszt całkowity zadania wyniósł 140.392,50
zł - w tym 91.900,00 zł ze środków unijnych, a pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy Krzyżanów.
Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo „ELVIS” Robert Kaczmarek z Żychlina.
Krzysztof Szymański
Staw i tereny rekreacyjne w Goliszewie

SPRZĄTANIE TERENÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KRZYŻANÓW
W ramach zorganizowanych na wniosek Wójta Gminy tzw. „robót publicznych” wykonano prace polegające na oczyszczeniu pasów dróg przebiegających przez teren gminy Krzyżanów oraz ogólno dostępnych
terenów użyteczności publicznej.
W wyniku w/w zbiórki odpadów do składowiska przekazano blisko 16 ton odpadów!
W przypadku posiadania informacji o sytuacjach zaśmiecania przestrzeni publicznej Prosimy o zgłaszanie spraw do Urzędu Gminy Krzyżanów 24 356 29 06, 24 356 29 04 lub bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
Jakub Maciejewski
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Nowy chodnik przy Szkole Podstawowej w Kterach
W kwietniu 2022r. zakończono budowę nowego chodnika przy Szkole Podstawowej
w Kterach. Chodnik poprowadzony wzdłuż budynku szkoły o długości 30 metrów zastąpił stary, wysłużony z licznymi nierównościami. Mamy nadzieję, że nowa nawierzchnia prowadząca do głównego wejścia
budynku szkoły zwiększy komfort i bezpieczeństwo uczniów.
Marlena Felczak

BUDYNEK PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W MICINIE SPRZEDANY
Reforma oświaty skutkująca na terenie Naszej Gminy przeniesieniem Szkoły Podstawowej w Micinie do
obiektów szkolnych po gimnazjum w Krzyżanowie spowodował, iż wyremontowany w roku 2015 budynek
pozostawał niewykorzystany.
W pierwszym założeniu racjonalnego zagospodarowania szkoły Rada Gminy w dacie 27 września 2019
roku przyjęła przedstawiony przez Wójta projekt uchwały o wyrażeniu zgodę na dzierżawę w/w nieruchomości, jednak do dwóch ogłoszonych na szeroką skalę przetargów nie zgłosił się żaden oferent pomimo
przedstawionych korzystnych warunków dzierżawy.
W zaistniałej sytuacji po przeprowadzonej dyskusji i analizie na komisji, Rada Gminy Krzyżanów podjęła
w dniu 3 lutego 2020 roku uchwałę o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Micin.
W uzasadnieniu w/w uchwały Radni oraz Wójt wskazują, iż budynek nie będąc użytkowanym ulegnie stopniowemu niszczeniu oraz będzie narażony na dewastację, co spowoduje spadek jego wartości oraz generuje
koszty utrzymania.
22
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Przy zachowaniu określonej w ustawie o gospodarce nieruchomościami procedury związanej
z przeprowadzeniem procedury sprzedaży oraz brakiem zainteresowania obiektem tym bardziej bez
nieskrywanego przyzwolenia Wójta Gminy Krzyżanów i Rady Gminy na jego wykorzystanie pod
kwatery pracownicze pracowników z zagranicy do sprzedaży doszło dopiero po przeprowadzeniu
IV rokowań na sprzedaż w dacie 7 lutego 2022 roku – nabywcą nieruchomości został POLFRARMEX
S.A. z siedzibą w Kutnie przy ul Józefów 9, 99-300 Kutno za kwotę 800 000,00 zł netto / 984 000,00
zł brutto. W toku przeprowadzonych rokowań Prezes Zarządu Polfarmex zobowiązał się do wykorzystywania obiektu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem pod działalność edukacyjną szkolną
z możliwością rozbudowy o internat. Sprzedaż w/w nie obejmowała działki 15/2 – przy szkole wykorzystywanej jako boisko koszykówki w związku z powyższym Rada Gminy wraz z Wójtem podjęli
na marcowej sesji uchwałę o wyrażeniu na sprzedaż również tej działki, która obecnie jest nieużytkiem - nieruchomość wyceniona została na kwotę 115 000,00 zł netto /141 450,00 zł brutto. Sprzedaż
odbędzie się w formie nieograniczonego przetargu pisemnego, którego data zostanie określona po
upływie 6 – tygodniowego terminu wywieszenia wykazu o zamiarze sprzedaży wymaganego ustawą
o gospodarce nieruchomościami.
Jakub Maciejewski

Utylizacja folii rolniczych w 2022 roku
Gmina Krzyżanów w ślad za złożonym w ubiegłym roku przez Wójta Gminy Krzyżanów wnioskiem,
otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację odpadów foliowych pochodzących z gospodarstw rolnych. Maksymalna ilość odpadów,
która jest objęta dofinansowaniem Funduszu wynosi 200 Mg.
Zadanie będzie zrealizowane do (około) 15 czerwca 2022 roku. Wykonawcą zadania będzie Spółka: REVOL Sp. z o. o. sp. k., z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 21/30-31, 93-192 Łódź. Odbiór
foli będzie odbywał się bezpośrednio w poszczególnych miejscowościach w wskazanych punktach, gdzie
poszczególni rolnicy, którzy zadeklarują udział w przedsięwzięciu muszą dostarczyć odpady foliowe.
O terminie i miejscu odbioru rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracownika firmy, która
będzie wykonywać usługę.
Dofinansowaniem w zakresie utylizacji objęte są następujące odpady pochodzące z działalności
rolniczej: folie po sianokiszonce – strech (folia miękka produkowana w kolorach białym, zielonym lub
szarym); folie po kiszonkach (czarna grubsza folia); zużyte worki po nawozach, zużyte opakowania typu
BIG-BAG, siatki i sznurki do owijania balotów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów transportu do wskazanego punktu odbioru odpadów w danej miejscowości.
Rolnicy, którzy posiadają folie rolnicze do utylizacji i chcą skorzystać z dofinansowania, proszeni
są o zgłoszenie do objęcia dofinansowaniem - telefonicznie lub mailowo do Urzędu Gminy Krzyżanów,
z podaniem: imienia i nazwiska, miejscowości, ilości szacunkowej odpadów foliowych oraz (koniecznie)
numeru telefonu kontaktowego - w terminie do 30 maja 2022 roku.
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022
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Dane do dokonania zagłoszenia:
- telefonicznie pod nr: 24 356 29 06 lub 24 356 29 04
- emailem na adres: zamowienia@krzyzanow.pl
Krzysztof Szymański

RADA GMINY KRZYŻANÓW ORAZ WÓJT ZMIENIAJĄ NIEKORZYSTNY PRZEBIEG LINII
ENERGRTYCZNEJ PRZYJĘTĄ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W ROKU 2003
W związku cyklicznie przeprowadzaną analizą i aktualizacją zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów pierwotnie obowiązującego dla całego obszaru gminy od 28 sierpnia 2003
roku w stosunku do planowanej inwestycji celu publicznego jakim jest budowa linii energetycznej wysokiego napięcia, Wójt Gminy oraz Radni poddali pod wątpliwość racjonalność przebiegu w/w linii
w planie.
Analizowany wariant przebiegu linii wysokiego napięcia (LWN) 110 kV uchwalony przez ówczesny
Zarząd Gminy Krzyżanów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 28 sierpnia
2003 r uchwała nr IX/53/03 nawet przy uwzględnieniu strefy ochronnej - bufor 20 m - bufor 50 m swoim
zasięgiem obejmuje kolizyjnie aż 9 działek zabudowanych w tym sam przebieg całej linii jest zlokalizowany w sposób zdaniem Wójta i Rady w sposób względnie inwazyjny na ład przestrzenny zabudowy
siedliskowej oraz działek rolnych.
Poniżej przypadki kolizji w „starym planie”:
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Zabudowa zlokalizowana w odległości 20m od linii
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Zabudowa zlokalizowana w odległości 50m od linii
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W zaistniałej sytuacji na przestrzeni dwóch kolejnych komisji Rady Gminy Krzyżanów na zaproszenie Wójta Gminy udział wzięli przedstawiciele spółki Energa Invest czego wynikiem jest wypracowany kompromis pomiędzy nieuniknioną realizacją w/w inwestycji strategicznej Państwa,
a społecznym interesem mieszkańców gminy Krzyżanów. Nowy ustalony przebieg linii, który
zostanie określony w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania swoim zasięgiem nie obejmuje działek, na których znajduje się budownictwo mieszkaniowe. Przebieg nie krzyżuje żadnych
form ochrony przyrody czy obiektów cennych przyrodniczo, ponadto postulowana nowa koncepcja
w założeniu ma nie ograniczać rolniczego sposobu użytkowania działek poprzez lokalizację słupów
w granicach ewidencyjnych działek.
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Poniżej wstępna – ogólna koncepcja przebiegu:

Procedura zmiany planu w wypracowanym kształcie trwać będzie ok. 12-18 miesięcy na każdym
etapie możliwości czynnego udziału społeczeństwa Mieszkańcy Gminy Krzyżanów otrzymają stosowną informację o sposobie udziału w procedurze planistycznej.
Jakub Maciejewski

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie, od kwietnia bieżącego roku wznowił
dystrybucję żywności, w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021,
we współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana.
Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy Krzyżanów pomocy żywnościowej
oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do
ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220%
kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby
samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej
potrzebującym bezpłatnie.
28

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

Z PRAC RADY GMINY I URZĘDU GMINY
Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 27,17 kg
w tym:

ILOŚĆ SZTUK NA
OSOBĘ

OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE
(KG/L)

ILOŚĆ KG
NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY

4

1

4,00

GROSZEK Z MARCHEWKĄ

8

0,4

3,20

KONCENTRAT POMIDOROWY

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

9

0,5

4,50

MLEKO UHT

5

1

5,00

OLEJ RZEPAKOWY

4

1

4,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU

5

0,17

0,85

SZYNKA DROBIOWA

6

0,3

1,80

SZYNKA WIEPRZOWA

4

0,3

1,20

NAZWA ARTYKUŁU

Wszystkie osoby zainteresowane i spełniające kryteria kwalifikujące do przyznania pomocy, mogą jeszcze
złożyć skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzyżanowie (pon-pt – 7:00-15:00)
O pomoc żywnościową mogą ubiegać się również uchodźcy z Ukrainy.
UWAGA !!!
Żywność wydawana będzie raz w miesiącu, w dniu wypłat zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzyżanowie.
Ewelina Jaworska
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Wójt Gminy Krzyżanów zaprasza
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANÓW
do udziału w XI edycji konkursu na
NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ORAZ ZAGRODĘ W GMINIE KRZYŻANÓW
warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia w terminie do dnia 30.06.2022r., w formie:
•

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

•

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

•

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

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

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO XI EDYCJI KONKURSU NA

NAJŁADNIEJSZY OGRÓD ORAZ ZAGRODĘ W GMINIE KRZYŻANÓW
1)

Dane osobowe kandydata zgłoszonego do konkursu:

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

Informacje ogólne dotyczące zgłoszonego do konkursu ogrodu

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

…………………………….
(podpis zgłaszającego)

Paulina Włodarczyk
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ROZKRĘCAMY KULTURĘ
Szanowni Państwo,
Dziękuję za udział w ankiecie i zaangażowanie w tworzenie oferty kulturalnej.
Zachęcam do zapoznania się z krótką analizą.
Gminę Krzyżanów zamieszkuje ok. 4200 osób. Udział w badaniu wzięły 152 osoby.
Ponad połowa badanych osób nie zna oferty ośrodka (51,3 %), w sposób pobieżny zna ją 38,2%. Tylko
10,5% badanych twierdzi, że zna ofertę ośrodka.
Mieszkańcy gminy Krzyżanów czerpią informacje o działalności GOKiS’u:
1. Z Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Krzyżanów (ponad 50% badanych)
2. Od znajomych (28,3%)
3. Ze strony internetowej (25%)
30,9% badanych nie korzysta z oferty Ośrodka – jednak sam fakt wypełnienia ankiety daje nadzieję, że są
to osoby zainteresowane kulturą i uczestnictwem w zajęciach.
54,6% osób korzysta z oferty rzadko. Tylko 6 osób korzysta z oferty regularnie. Być może
jest to spowodowane dotychczasowym brakiem regularnych zajęć w Ośrodku (poza zajęciami muzycznymi).
Osoby, które korzystały z dotychczasowej oferty oceniają ją jako zazwyczaj interesującą - 40% badanych,
a 18% badanych ocenia zajęcia jako bardzo interesujące – inspirujące.
Klienci Ośrodka najczęściej uczestniczyli w występach, być może związane jest to z występami na imprezie plenerowej – dożynki gminne lub imprezami organizowanymi w sali GOKiS z okazji „Dnia Kobiet”,
„Dnia Matki” etc.
Planowanie oferty:
Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyłyby się zajęcia:
1. Języka angielskiego – 49 osób
2. Fitness – 41 osób
3. Zumba – 39 osób
4. Komputerowe – 34 osoby
5. Warsztaty rękodzieła – 34 osoby
Głównymi powodami nieuczestniczenia w zajęciach były :
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1) brak czasu, na co wskazała ponad połowa badanych – 51,3%
2) „nie wiem kiedy są zajęcia” – 21,7 %
3) za późne dowiadywanie się o wydarzeniach – 21,1%
W pytaniach otwartych wiele osób sygnalizowało , że brakuje zajęć dla dzieci i rodzin o różnej tematyce.
Drodzy Mieszkańcy, biorąc pod uwagę wyniki ankiety, przedstawiam nową ofertę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej
www.krzyzanow.com oraz profilu na Facebook’u. To właśnie tam najszybciej dowiedzą się Państwo
o planowanych warsztatach i wydarzeniach. Nabory do grup zajęciowych są otwarte do zapełnienia limitów
miejsc.
Serdecznie zapraszam do odwiedzania naszego Ośrodka, czekamy na Państwa!!!
Justyna Ozdowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

„Być kobietą…” w Gminie Krzyżanów
8 marca Wójt Gminy Krzyżanów – Tomasz Jakubowski zaprosił mieszkanki Gminy Krzyżanów na wspólne spotkanie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń i kwiatów dla każdej z Pań od władz samorządowych oraz wielowymiarowych wrażeń artystycznych. Tego popołudnia publiczność mogła podziwiać na scenie utalentowanych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych, którzy wraz z nauczycielami przygotowali
barwny program pt. „Dziś dla Każdej Pani mamy kwiatek”. Zespół Sing Sing działający przy GOKiS
w Krzyżanowie wykonał dedykowaną kobietom melorecytację, której towarzyszyły evergreeny zagrane na
saksofonie przez instruktora muzyki – Cezarego Górczyńskiego. Punktem kulminacyjnym wydarzenia był
koncert skrzypcowy Kornelii pt. „Przedwiośnie”, podczas którego bohaterki tego popołudnia – przybyłe
Panie, usłyszały zarówno autorskie utwory artystki, klasykę, jak i znane, lubiane covery.
Wspólne spotkanie było także okazją do przedstawienia nowego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Krzyżanowie – Justyny Ozdowskiej, która objęła tę funkcję z dniem 1 marca 2022 r. Pani Dyrektor powitała wokalnie mieszkanki gminy, przygotowanymi specjalnie dla nich dwoma utworami „Dzwony”
Stanisława Niewiadomskiego oraz „Piosenką litewską” Fryderyka Chopina.
Jeszcze raz życzymy wszystkim Paniom wszystkiego co najlepsze i by każdy dzień upływał w tak serdecznej atmosferze jaką stworzyły 8 marca nasze wspaniałe mieszkanki. Dziękujemy i do zobaczenia już
niebawem!
Magdalena Idziak
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Życzenia dla Pań przekazali: Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady
Gminy Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS
w Krzyżanowie Justyna Ozdowska oraz Prezes
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy
Krzyżanów Zygmunt Jasiński

Moc wrażeń artystycznych wszystkim zebranym w GOKiS dostarczył program artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Kaszewach Dwornych

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaszewach
Dwornych przygotowali dla Pań pamiątkowe
laurki
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Do serdecznych życzeń ze strony przedstawicieli władz samorządowych – piękne kwiaty,
które ucieszą każdą kobietę, bez względu na
porę roku

Zespół SING SING wraz z instruktorem muzyki
Cezarym Górczyńskim

Kornelia i koncert skrzypcowy „Przedwiośnie”
wprowadził zebrane Panie w przedwiosenny
nastrój
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Bohaterki dnia – mieszkanki Gminy Krzyżanów

Natura inspiruje, czyli kilka słów na temat historii powstania logo i maskotki Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Krzyżanowie
Krzyżanów przez lata zmieniał swoje oblicze i z pewnością zmieniał je będzie nadal. Jednak od dzieciństwa
pamiętam jeden stały element krzyżanowskiego krajobrazu – królujące nad miejscowością bocianie gniazdo, a w nim od każdej wiosny - ptasich mieszkańców, którzy mieszkają wśród miejscowej społeczności.
Z nieskrywaną radością i dumą obserwuję, że na terenie całej Gminy Krzyżanów przybywa bocianich
gniazd, a co za tym idzie, zamieszkująca go populacja tych sympatycznych i inteligentnych ptaków, sukcesywnie wzrasta. Przypisuje się im też szeroką symbolikę. Bocian uchodzi za symbol macierzyństwa, opiekuńczości, błogosławieństwa, czujności, ale także podróży i wędrówek pomiędzy światami. W bocianach
upatrywano nosiciela szczęścia - gniazdo boćka na dachu domu zabezpieczało domostwo od piorunów,
gradów i od wszelakich klęsk. Bocian to po prostu dobry omen, dlatego wszyscy mieszkańcy miejscowości, gdzie zdecydował się mieszkać mogą czuć się wyróżnieni.
Po raz pierwszy jego obecność zainspirowała mnie przy tworzeniu w 2018 roku logo krzyżanowskiego
festiwalu „Jarmark Folkloru Polski Centralnej”. Wizerunek bociana zagościł na plakatach promujących
wydarzenie, banerze, przypinkach oraz pamiątkowych statuetkach wydarzenia. Konceptualizacja logo
GOKiS rozpoczęła się także od tego ptaka - ptaka, który kojarzy się z pozytywnymi zdarzeniami…z Krzyżanowem… i dobrą wróżbą na przyszłość. Tak tradycja spotkała się ze współczesnością i technologią,
czyli komputerową grafiką, w efekcie czego bocian stał się symbolicznym patronem nie tylko Gminy, ale
i naszego Ośrodka.
Po zamieszczeniu logo oraz postu z przybyłymi tej wiosny do Krzyżanowa bocianami na naszej Facebookowej stronie, nastąpił dalszy ciąg inspiracji. Twórczyni rękodzieła, członkini Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Kutnowskiej – Pani Agnieszka Płocha, stworzyła dla GOKiS w Krzyżanowie maskotkę – jedyną
i niepowtarzalną, bo zrobioną na drutach, która zamieszkała w naszym Ośrodku. Zachęcamy Państwa do
odwiedzin naszego Boćka oraz pamiątkowej fotografii z symbolem Krzyżanowa i naszej instytucji.
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Obecnie poszukujemy dla naszego Bociana imienia i tu liczymy na Państwa zaangażowanie oraz kreatywność. Zachęcamy do udziału w konkursie: „Zaproponuj imię dla Bociana – maskotki promocyjnej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie”, którego regulamin znajdą Państwo na naszej stronie
www.krzyzanow.com oraz na Facebooku po wpisaniu w wyszukiwarkę Facebooka: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Rozstrzygnięcie konkursu, a tym samym nadanie imienia naszej maskotce
nastąpi nieprzypadkowo 31 maja – jest to bowiem Dzień Bociana Białego. Na zwycięzcę czeka oryginalna
nagroda!
Magdalena Idziak

Logo Krzyżanowskiego festiwalu „Jarmark Folkloru Polski
Centralnej” (2018) oraz logo GOKiS w Krzyżanowie (2022)
Są w Krzyżanowie od lat – nasi latający mieszkańcy

Inspiracja naturą, inspiracja logo i jest nasz
GOKiSowy Bocian autorstwa Agnieszki Płochy
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oTWÓRZ kulTUrę - warsztaty rękodzielnicze w GOKiS Krzyżanów
Zgodnie z hasłem przewodnim Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie oTWÓRZ kulTUrę
informujemy, że od kwietnia w GOKiS odbywają się cykliczne warsztaty rękodzielnicze. O ich terminach
i tematyce będziemy na bieżąco informować mieszkańców Gminy Krzyżanów za pośrednictwem strony
internetowej www.krzyzanow.com i strony na Facebooku. Aby być na bieżąco nie tylko z ofertą warsztatów, ale także z innymi informacjami dotyczącymi wydarzeń, wyjazdów etc., wystarczy wpisać w wyszukiwarkę FB: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie i polubić/obserwować naszą stronę.
9 kwietnia tworzyliśmy stroiki wielkanocne, a 23 kwietnia, upcyclingując szkło - wiosenne eko-dekoracje
DIY. Tak powstały wiszące kwietniki oraz świeczniki. Kreatywność, pomysłowość, talent uczestników
zajęć oraz towarzysząca im przesympatyczna atmosfera, przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – dziękujemy. Mamy nadzieję, że krąg chętnych do wspólnego tworzenia dekoracji, będzie się poszerzał. Zachętą
do spędzenia u Nas twórczego czasu, niech będą fotografie uczestników warsztatów oraz ich barwnych,
wspaniałych dzieł „Do It Yourself”- zapraszamy!
Magdalena Idziak

Piękne wielkanocne wianki i ich twórcy
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Gminny Turniej Drużyn Strażackich za Nami
7 maja 2022 roku na nowoczesnym Kompleksie Sportowym w Krzyżanowie odbył się Turniej Piłki Nożnej
Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Wójta Tomasza Jakubowskiego. Zaproszenia do wzięcia udziału
w sportowym wydarzeniu otrzymały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Krzyżanów. Udział wzięły
drużyny następujących jednostek: OSP Krzyżanów, OSP Ktery, OSP Siemienice oraz OSP Wały.
Zdobywcą Pucharu zostali Druhowie z Siemienic, którzy w piłkarskiej rywalizacji nie mieli sobie równych.
Końcowa klasyfikacja rozgrywek 2022 przedstawia się następująco:
I miejsce – OSP Siemienice
II miejsce – OSP Krzyżanów
III miejsce – OSP Wały
IV miejsce –OSP Ktery
W podziękowaniu za udział w turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz medale,
a sportowi championi – Puchar Wójta Gminy Krzyżanów oraz piłkę nożną, które w imieniu Wójta Gminy
wręczyli Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie – Justyna Ozdowska wraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej - Tomaszem Żydowo.
Sędzią zawodów był animator sportu – Aleksander Wysoczyński.
Dziękujemy wszystkim jednostkom OSP, które wzięły udział w tegorocznym turnieju, Wójtowi Gminy Tomaszowi Jakubowskiemu za pieczę nad wydarzeniem i ufundowanie nagród, Komendantowi Gminnemu
Ochrony Przeciwpożarowej Tomaszowi Żydowo za zaangażowanie i pomoc, Aleksandrowi Wysoczyńskiemu oraz wszystkim, którzy zdecydowali się spędzić tę sobotę w Krzyżanowie. Podczas sportowych
zmagań wspólnie stworzyliśmy przesympatyczną atmosferę.
Magdalena Idziak
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W trakcie turnieju nie zabrakło ani ciekawych
akcji na boisku, ani zdobytych goli

Na boisku fair play, na trybunach wsparcie
zawodników

Puchar Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego 2022 trafił do OSP Siemienice,
srebrny medal do OSP Krzyżanów, a brąz do OSP Wały
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Pamiątkowe zdjęcie wszystkich przedstawicieli drużyn OSP.
Dziękujemy Wam za sportowe emocje i gratulujemy sportowej formy

Zmiany w Bibliotece w Krzyżanowie
Z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie
09 maja odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Dyskusyjny Klub Książki to nie jedyne zmiany. Biblioteka planuje sukcesywnie poszerzać swój księgozbiór o nowości. W kwietniu nasze półki zostały zapełnione tytułami znanych i lubianych autorów, jak
np. Kristin Hannah, Agnieszka Krawczyk, Remigiusz Mróz. Dla fanów NETFLIXA mamy książkę, na
podstawie której został zrealizowany serial Ktoś z nas kłamie, a także inne hity, jak Wyjazd na weekend czy
Szkoła dla elity. Biblioteka nie zapomina o swoich najmłodszych czytelnikach – pojawili się tacy bohaterowie książek, jak Pucio, Kicia Kocia czy Jadzia i
Staś Pętelka.
Biblioteka zachęca również do korzystania z nowo
utworzonej półki BOOKCROSSINGOWEJ.
Sylwia Dębowska
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Uczciliśmy 8 maja, czyli Gminne Obchody 77. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej
W dniu 9 maja 2022 roku odbyła się gminna uroczystość z okazji 77. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej, przypadającej 8 maja. Oddano hołd tym, którzy polegli za naszą wolność. Obchody Dnia
Zwycięstwa rozpoczęły się w Krzyżanowie przy pomniku „Poległych i Zaginionych Żołnierzy”, gdzie
z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Krzyżanów Wiesława Czekaja, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Justyny Ozdowskiej, Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie Haliny Jabłońskiej, nauczycieli, pocztu sztandarowego i uczniów
miejscowej placówki oświatowej oddano hołd poległym Bohaterom. Następnym etapem był przejazd na
cmentarz w Łękach Kościelnych. Tam przy pomniku „Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego” upamiętniono wydarzenia minionych dni z udziałem ks. Proboszcza Parafii św. Marii Magdaleny Piotra Gumołowskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kterach Izabelli Kaczorowskiej, nauczycieli i szkolnego
pocztu sztandarowego. Obchody zakończono na cmentarzu w Kaszewach Kościelnych, gdzie reprezentanci młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych wraz z Dyrektorem szkoły Moniką
Zakrzewską i nauczycielami zgromadziła się ze sztandarem przy pomniku „Poległych Żołnierzy Wojska
Polskiego”.
W miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, jednocześnie kombatant wojenny - Zygmunt Jasiński, wygłosił krótkie
przemówienie dotyczące krwawej przeszłości polskiego narodu oraz refleksyjne słowa dotyczące teraźniejszej sytuacji geopolitycznej.
Oprawę muzyczną obchodów Dnia Zwycięstwa zapewnił trębacz – Michał Rosiński.
Magdalena Idziak

Obchody Dnia Zwycięstwa w Krzyżanowie

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie
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Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im.
Władysława Szafera w Kterach na cmentarzu
w Łękach Kościelnych

Dziękujemy za obecność ks. Proboszczowi Parafii św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych
Piotrowi Gumołowskiemu

Wspomnieniami minionych dni podzielił się
z Nami kombatant wojenny Zygmunt Jasiński
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„Patriotyczna Majówka z Kosmowską na miarę XXI wieku”
29 kwietnia Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej
w Kaszewach Dwornych obchodziła Święto Patronki
Szkoły i celebrowała Majowe Święta.

Uroczystość, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem,
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły
i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego
Następnie Pani Dyrektor Monika Zakrzewska wygłosiła
okolicznościowy wykład, w którym przybliżyła wciąż
mało znaną postać Ireny Kosmowskiej – pierwszej kobiety
parlamentarzystki. Po części oficjalnej - gdy poczet
sztandarowy opuścił uroczystość, czekała na uczniów
niespodzianka. Pani Dyrektor zapowiedziała przybycie niezwykłego gościa. Z uwagi na to, że już od
progu szkoły wita nas wizerunek Patronki, bez większych problemów rozpoznaliśmy w przybyłym gościu
honorowym - Panią Irenę Kosmowską. Przywitana brawami, nasza czcigodna Patronka, w którą wcieliła
się jedna z uczennic klasy ósmej – Weronika Kijo, wyraziła radość z zaproszenia na tak wyjątkowe święto.
Wraz z Panią Dyrektor wręczyła uczniom nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach organizowanych
w ramach „Szkolnego Tygodnia Profilaktyki” oraz akcji charytatywnej „Zbiórka Publiczna na rzecz
Hospicjum Kutnowskiego”.
Uroczystość uświetnił występ uczniów naszej szkoły, prezentujących utwory poetyckie Władysława
Broniewskiego, którzy zostali wyróżnieni podczas etapu

rejonowego konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem…”.
W następnej części obchodów Dnia Patrona uczniowie przystąpili do wykonania przydzielonych przez
Panią Dyrektor zadań, których motywem przewodnim były majowe rocznice i hasło: „Opowiadamy
naszej Patronce o Majowych Świętach”. Uczniowie poszczególnych klas pracowali z wielką radością
i zaangażowaniem tworząc prezentacje multimedialne, gazetki ścienne, plakaty, portrety, symbole
narodowe, nagrania recytacji wierszy, zdjęcia, przygotowując fragmenty tańca narodowego oraz
patriotycznych piosenek. Niezwykłym dla wszystkich okazało się połączenie tematyki historycznej
z nowoczesnością. Uczniowie bowiem opracowując materiały dotyczące majowych świąt
i swojej patronki, korzystali z dostępnych w szkole nowoczesnych technologii. Efekty swoich działań mogli
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ocenić podczas wspólnego spaceru edukacyjnego. W każdej sali lekcyjnej obejrzeli prezentacje poświęcone
kolejnym majowym świętom kierowane wprost do niezwykłego gościa Ireny Kosmowskiej. Klasa VII
przygotowała plakat dotyczący historii
Święta Flagi. Uczniowie nagrali także
recytację wiersza Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego „Pieśń o fladze”.
W sali gdzie pracowali uczniowie
klasy VIII zobaczyliśmy prezentację
multimedialną i gazetkę ścienną na
temat Święta Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy IV zaprezentowali
wszystkim
patriotyczne
utwory
poetyckie, które odnaleźli w zasobach
internetowych. Wykonali również
gazetkę tematyczną o święcie 1 Maja.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zachwycili wszystkich a w szczególności naszego gościa prezentacją
swoich umiejętności plastycznych, wokalnych i tanecznych. W klasach 1-3 oraz grupach przedszkolnych
obejrzeliśmy piękne portrety patronki, symbole narodowe wykonane przy pomocy długopisów 3D,
usłyszeliśmy piosenki o 3 Maju, podziwialiśmy wykonanie fragmentu tańca – krakowiak, którego dzieci
uczyły się wykorzystując monitor i podłogę interaktywną. Prezentacje prac uczniów w otoczeniu „Majowych
dekoracji” uwiecznione zostały na fotografiach i nagraniach wykonywanych profesjonalnym sprzętem
cyfrowym zakupionym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Korzystając z obecności Naszej
Patronki, pochwaliliśmy się innymi nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi na miarę XXI wieku. Dużym
zainteresowaniem zarówno Ireny Kosmowskiej jak
i pozostałych uczniów cieszyły się pokazowe zajęcia
z robotyki w sali informatycznej i demonstracyjna
praca drukarki 3D.
Nasza wycieczka po szkole była ostatnim punktem
obchodów Patriotycznej Majówki z Kosmowską”
i zakończyła się na piętrze w miejscu pamięci
o naszej Patronce wspólną fotografią.
Przyjęta w tym roku formuła Dnia Patrona
udowodniła nam wszystkim, że wiemy o Świętach
Majowych bardzo dużo i potrafimy je godnie uczcić
– jak na Małych Wielkich Patriotów przystało. Z pewnością pomogła nam w tym Nasza Patronka, która jest
dla nas wielkim autorytetem i prawdziwym wzorem patriotycznej postawy.

Monika Zakrzewska i R. Ancerowicz
SP Kaszewy Dworne
Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

49

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
Moje zdrowie w moich rękach

Pod takim hasłem odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki w miesiącu kwietniu w Szkole
Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych. Głównym celem akcji było promowanie
zdrowego stylu życia poprzez wskazanie wartościowych rozrywek, właściwe wykorzystywanie wolnego
czasu, tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole, ograniczanie zachowań agresywnych
i przemocy, kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za
swoje czyny, poznanie zawodów związanych ze służbą zdrowia, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
ćwiczenie zachowań asertywnych, zapobieganie trudnościom szkolnym, rozpoznawanie oznak stresu oraz
uczenie sposobów radzenia sobie z nim. Realizację zamierzonych celów uczniowie rozpoczęli od spotkania
z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Kutnie, który mówił n/t bezpieczeństwa na drodze,
w domu i w szkole. Przedstawił również zagrożenia wynikające z niewłaściwego i niekontrolowanego
korzystania z Internetu i przypomniał numery alarmowe. W ramach zajęć dotyczących zdrowego odżywiania
się poszczególne klasy prezentowały inną grupę pokarmów, z których uczniowie stworzyli szkolną piramidę
żywienia. Cieszy fakt, że szczególną rolę odegrał w niej aktywny wypoczynek i picie dużej ilości wody.
W casie realizacji kolejnych zadań Tygodnia Profilaktycznego dzieci założyły klasowe ogródki, w których
posadziły nowalijki i zioła. Samodzielnie w klasach przygotowały zdrowe pokarmy na wielkanocny stół.
Wszystkie klasy degustowały śniadanie w świątecznej atmosferze na szkolnym korytarzu. Przeprowadzono
konkurs na najciekawszy i najzdrowszy sposób podania wiosennych i świątecznych dań z warzyw
i owoców. W jednym z „profilaktycznych dni” uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą różnych aspektów
niepełnosprawności i autyzmu, po której dyskutowali n/t emocji, empatii i relacji międzyludzkich. Nie
zabrakło też tematów związanych z czystym powietrzem oraz szkodliwością palenia tytoniu.
Uczniowie aktywnie odpoczywali podczas długich przerw na świeżym powietrzu. Z naszych obserwacji
wynika, że nawyk ten pozostanie z nimi do końca roku szkolnego. Ostatniego dnia akcji profilaktycznej
dzieci klas I-III pojechały do Kutna do szkoły PASCAL kształcącej w zawodach medycznych. Tam wcieliły
się w rolę opiekunów medycznych, higienistek stomatologicznych, techników sterylizacji i masażystów.
Podczas zajęć warsztatowych zadeklarowały chęć pracy w służbie zdrowia. Następnego dnia uczniowie klas
starszych stworzyli w szkole gabinet pielęgniarski, w którym dokonywali pomiaru ciężaru ciała i wzrostu
uczniów. Ważyli też plecaki. Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem
fantomów i defibrylatora.
Szkolny Tydzień Profilaktyki obfitował w rywalizację między uczniami, którzy chętnie brali
udział w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych. Najbardziej zaangażowanych uczestników
nagrodzono upominkami, które zakupiono z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Anita Lasecka
SP Kaszewy Dworne
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„Każdy człowiek jest kowalem swojego losu”

Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, poświęcenie. Przychodzi jedynie do tych
którzy działają. Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach.
Uczniowie ze SP w Krzyżanowie zdają sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnięć można
jedynie drogą krótkich lecz ciągłych, codziennych wysiłków.
Dzięki determinacji, miłości do tego co robią możemy być dumni z ich osiągnięć i cieszyć się razem z nimi.
„Najlepsi z naszych”
David Walczak ucz. kl.VI –

wyróżnienie w VIII Międzyszkolnym konkursie języków obcych

Piotr Adamiak ucz. kl. VIII –

I miejsce w IV Międzyszkolnym konkursie piosenki w języku
angielskim
III miejsce IX konkursie „O Pióro Starosty Kutnowskiego”

Kinga Klimczak ucz. kl. VI –

I miejsce w Powiatowym konkursie geograficznym
II miejsce w IV Międzyszkolnym konkursie piosenki w języku
angielskim

Oliwia Sobolewska ucz. kl. VIII -

wyróżnienie w Powiatowym konkursie geograficznym

Dominik Frontczak ucz. kl. VIII -

II miejsce w IV Międzyszkolnym konkursie piosenki w języku
angielskim

Franciszek Gawryszczak ucz. kl. VII - III miejsce w IV Międzyszkolnym konkursie piosenki w języku
angielskim
Szymon Gajdowiecz ucz. kl. I -

I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym
I miejsce w konkursie EKO-ZABAWKA

Adrian Wiśniewski ucz. kl.I –

III miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficzno-literackim

Alan Piotrowski ucz. kl. II -

I miejsce w konkursie EKO-ZABAWKA

Julia Grzelak ucz. kl. II -

I miejsce w konkursie EKO-ZABAWKA
Halina Jabłońska

Odkrywamy nieznane
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach uczestniczyli w cyklu
niecodziennych spotkań naukowych odkrywając i poznając nieznane. Pierwsze z nich przypadały w Dzień
Ziemi. To bardzo dobra okazja do udziału w Festiwalu Naukowym pod hasłem ,,Nauka usłana różami”,
którego organizatorem było II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie. W ramach festiwalu
nasi uczniowie z klasy 7 i 8 pod opieką wychowawców; p. K. Kotarskiej i p. W. Wilkońskiej uczestniczyli
w wykładzie prof. dr hab. Magdaleny Arasimowicz- Jelonek z UAM w Poznaniu pt: ,, Plantoidy”- roboty
inspirowane roślinami oraz w warsztatach botanicznych: ,,Stresujące życie roślin” i ,, Zieloni mordercy”.
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Dowiedzieli się dlaczego rośliny nazywamy zielonymi fabrykami słodyczy i rozwiązywali tajemnicze
zagadki kryminalne z roślinami w tle. Było to niecodzienne przeżycie dla uczniów, ponieważ tajniki świata
roślin odkrywali pod okiem pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
doświadczając, że nauka może być ekscytującą i pasjonującą dziedziną życia.
		
Z okazji pierwszego dnia wiosny uczniowie
klasy 8 uczestniczyli w obchodach Dnia Zawodów
w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego
w Kutnie. Była to wyjątkowa okazja, by poznać ofertę
i bazę dydaktyczną szkoły oraz obserwować jak można
uczyć się poprzez zabawę. Sami też mieli okazję
uczestniczyć w quizach, pokazach mody i ćwiczeniach
z użyciem mikroskopów.
Kolejne spotkanie naukowe miało miejsce w ZSCKR
w Mieczysławowie. Tym razem uczniowie klasy 8
oraz p. I. Kaczorowska i p. K. Kotarska uczestniczyli
w warsztatach na temat pożytecznych owadów, w tym pszczół murarek. W tajniki życia tych zwierząt
wprowadziła nas p. Danuta Krawczyk, nauczycielka biologii. Było trochę teorii o osobliwościach naszych
sprzymierzeńców, pokazów i prezentacji oraz zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy warsztatów
wykonali świece woskowe i poznali technikę wykonania hotelików dla owadów.
Zajęcia połączone z prezentacją placówki odbyły się w bardzo miłej atmosferze, każdy uczestnik otrzymał
również prezent-niespodziankę.

_______________________

Katarzyna Kotarska

Jak na szkołę, której patronem jest Polak i wielki patriota prof. Władysław Szafer przystało, mamy
osiągnięcia w krzewieniu kultury przyrodniczej.
Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Płocku przy współpracy Okręgu Mazowieckiego Polskiego
Związku Wędkarskiego w Warszawie oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku zorganizował
Konkurs pod hasłem „PRZYRODA – TWÓJ PRZYJACIEL” i dokonał oceny prac konkursowych.
Tematem wiodącym XLIV Edycji tego konkursu była „Przyroda w czterech porach roku”.
Nasze uczennice z klasy IV – Edyta Halaczko i Kasia Skopiak oraz Oliwia Gawryszczak z klasy II,
otrzymały nagrody książkowe i wyróżnienia.
Prace uczniów powstały podczas zajęć świetlicowych.
Gratulujemy serdecznie zwycięzcom.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach.
Wanda Wilkońska
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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 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 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 postępowaniem 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 procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu administracyjnym lub sądowo administracyjnym;

4)

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

Przypominamy, że nadal prowadzone są zajęcia sportowe przez animatora sportu Pana Aleksandra
Wysoczyńskiego na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie.
Istnieje możliwość korzystania z boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki. Dostępna jest również siłownia zewnętrzna.
Kompleks sportowy funkcjonuje wg harmonogramu przedstawionego poniżej:
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Dzień, godzina

Uczestnicy

Środa - godz. 16:00 – 19:00

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Środa – godz. 19:00 – 20:00

Osoby grające w koszykówkę

Piątek – godz. 16:00 – 20:00

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Niedziela – godz. 15:00 – 19:00

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Niedziela – godz. 19:00 – 20:00

Osoby grające w koszykówkę

Zgodnie z obowiązującym regulaminem kompleksu sportowego osoby nieletnie mogą przebywać
i korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
Wiosenna pogoda niech sprzyja rozwojowi sportu, zatem serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowe.
Izabella Sobolewska

Międzynarodowy Dzień Strażaka
Każdego roku obchodzimy święto wszystkich strażaków, przypadające w dniu 4 maja w dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Jest to święto zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.
W ten dzień zawsze odbywają się uroczystości i spotkania których oprawę wzbogacają mundury strażackie, sztandary i orkiestry. W dniu Świętego Floriana do strażaków płynęły słowa szczerego uznania za
służbę, którą pełnią z wielkim oddaniem i poświęceniem. Służba strażacka wymaga pełnego poświęcenia
dla drugiego człowieka. W dniu 07 maja Ochotnicze Straże Pożarne, mające siedzibę na terenie Parafii
p.w. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych, obchodziły uroczyście Międzynarodowy Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych,
którą odprawił proboszcz ks. Piotr Gumołowski. Na placu przed kościołem ksiądz proboszcz powitał
a następnie uroczyście wprowadził do kościoła kolumnę zgromadzonych strażaków oraz zaproszonych
gości. W uroczystości uczestniczyły: Jednostka OSP w Młogoszynie, Krzyżanowie i Siemienicach, Wójt
Gminy Krzyżanów i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP RP – Tomasz Jakubowski, Komendant
Gminny OSP RP – Tomasz Żydowo. Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej, ku czci Świętego Floriana
– patrona strażaków, uczestnicy udali się do Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemienicach. Przy
skromnym poczęstunku omawiano sprawy związane z działalnością Ochotniczych Staży Pożarnych były
również życzenia i podziękowania za trud i niesienie pomocy potrzebującym, jednostki prezentowały swój
sprzęt ratowniczo – gaśniczy.
Przy tym szczególnym święcie chcielibyśmy poinformować, że jedna z naszych Jednostek OSP tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Kterach wzbogaci się w bieżącym roku o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt zakupu samochodu to około 1 mln zł, środki na ten cel pochodzić będą z dotacji MSWiA
w kwocie 400.000,00 zł, w budżecie gminy Krzyżanów zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł
pozostałą kwotę jednostka planuje pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Ewa Matusiak
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Pomoc dla Ukrainy
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła akcję militarną na Ukrainę. Rozpoczęły się ataki rakietowe
na ukraińskie lotniska i bazy wojskowe. Ludność cywilna (w tym głównie kobiety i dzieci) zaczęła uciekać
przed grożącym im niebezpieczeństwem. Niektórzy z nich nie zabrali ze sobą nawet najpotrzebniejszych
rzeczy. Masowy napływ ludności ukraińskiej do Polski spowodował potrzebę zapewnienia im pilnej pomocy
i wsparcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Krzyżanów wystosował pismo do sołtysów i księży,
w którym zachęcił mieszkańców gminy Krzyżanów do przekazywania żywności, odzieży oraz innych
potrzebnych rzeczy. Ogłoszenie zostało również wyemitowane na antenie lokalnego radia Q. Punkt zbiórki
mieścił się w Urzędzie Gminy Krzyżanów, a żywność zbierano we wtorki i piątki. Mieszkańcy gminy
Krzyżanów nie pozostali obojętni na krzywdę dotkniętych konfliktem zbrojnym uchodźców. Zebrano:
•

żywność – 19 kartonów,

•

chemia – 11 kartonów,

•

pampersy – 26 paczek,

•

odzież – 38 kartonów,

•

obuwie – 4 kartony,

•

koce zwykłe i termiczne – 4 sztuki,
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•

środki opatrunkowe – 1 karton,

•

woda i napoje – 27 zgrzewek.

Wójt Gminy Krzyżanów serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc naszym
potrzebującym sąsiadom.
									

Dorota Meronk

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSZKODOWANYCH PRZEZ DZIKĄ ZWIERZYNĘ

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

danych personalnych

•

adres siedziby gospodarstwa

•

adresu zamieszkania gdy jest inny niż siedziba gospodarstwa,

•

oznaczeniem nr działki ewidencyjnej na której wystąpiła szkoda wraz z obrębem geodezyjnym

•

powierzchni ogólnej danej działki

•

powierzchni na jakiej wystąpiła szkoda

2. W załączeniu, w zależności od wymogów danego koła łowieckiego należy dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł własności / użytkowania do nieruchomości.
3. Na terenie gminy Krzyżanów funkcjonują następujące koła łowieckie:
•

Koło Łowieckie „Dzik” ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno Tel. 604 054 154

•

Koło Łowieckie „ŁOŚ”, ul. Chopina 12 , 99-300 Kutno 512 451 114

•

Koło Łowieckie „ Myśliwiec” ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr.7
02-366 Warszawa, Tel. 608-040-754

Jakub Maciejewski

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.
56

Biuletyn Informacyjny • nr 2 (143) maj 2022

