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Zawieranie nowych umów na wodę
Wodociągowanie Gminy Krzyżanów realizowane w latach dziewięćdziesiątych odbywało się formalnie przez Komitety Wodociągowania Gminy Krzyżanów, zakładane przez mieszkańców poszczególnych regionów gminy i wybierane przez mieszkańców. Komitety te składały wnioski do Urzędu Gminy
w Krzyżanowie, aby w ich imieniu Urząd Gminy przeprowadzał procedury związane z wykonaniem dokumentacji, przetargów, dotacji itp.
Poszczególne zadania wodociągowania (linie główne wodociągu i przyłącza) były finansowane w:
 50% przez Agencję Rozwoju Rolnictwa w Warszawie,
 25 % przez Gminę Krzyżanów,
 25% przez mieszkańców poszczególnych miejscowości,
jako opłata ryczałtowa za przyłącze,
tym samym przyłącza wody wykonywane do poszczególnych posesji stawały się własnością właścicieli
posesji.
Lokalizacja zaworów odcinających oraz przebieg przyłączy był każdorazowo ustalany przez właściciela
posesji z projektantem. Podpisy w/w właścicieli znajdują się w projektach wodociągowania zadania.
Ustawa o zbiorowym dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków mówi jasno, że naprawa
i wymiana przyłącza wodociągowego należy do właściciela, dlatego stanowisko Urzędu Gminy Krzyżanów nie jest odosobnione czy też wyjątkowe, ponieważ identyczne działania stosuje się w mieście Kutno
oraz innych gminach wiejskich i miejskich w całej Polsce.
Pomimo tych zapisów Gmina Krzyżanów zawsze pomagała i pomaga swoim mieszkańcom w naprawie przyłączy (poza jednym nietypowym incydentem z 2021 roku – „na życzenie mieszkańca”).
Od podpisania pierwszych umów na dostarczanie wody z mieszkańcami minęło 30 lat. Duża część
tych umów jest już nieważna. Wiele osób kupuje wodę od Gminy na podstawie umowy zawartej na nieżyjących członków rodziny.
Umowy były wówczas zawierane na podstawie przepisów, które obecnie nie funkcjonują, na podstawie starej ustawy. Poprzednie ustawy nie określały precyzyjnie praw i obowiązków usługodawcy i usługobiorcy.
Regionalna Izba Obrachunkowa co 4 lata sprawdza prawidłowość zawieranych umów, prawidłowość wydatkowanych środków przez Gminę, jak również kontroluje gospodarkę finansową związaną
z dostarczaniem wody mieszkańcom, dlatego też Gmina Krzyżanów postanowiła uregulować oraz zaktu-
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alizować zapisy w umowach na dostarczanie wody.
Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy przyłącze wodociągowe jest to „odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za
wodomierzem głównym”. W świetle ustawy zatem przyłącza stanowią własność odbiorcy usług.
Pomimo zapisu w nowej ustawie, który mówi, że naprawa przyłącza leży po stronie odbiorcy usługi, Gmina tak jak dotychczas będzie pomagała swoim mieszkańcom w usuwaniu awarii i naprawie przyłączy wodociągowych.
Wszelkie problemy związane z dostarczaniem wody do odbiorcy, prosimy, tak jak dotychczas, zgłaszać do Referatu Komunalno-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska do Pana Jakuba Maciejewskiego pod
nr tel. (024) 356 29 06 lub (024) 356 29 04.
Przyjęta przez Radę Gminy Krzyżanów oraz Wójta Gminy Krzyżanów strategia rozwoju Gminy
Krzyżanów jako filar rozwoju traktuje rozwój infrastruktury drogowej w możliwie najlepszym standardzie, zwiększania poziomu usług na rzecz mieszkańców, modernizację szkół i co bardzo ważne rozwój
i infrastruktury sieci wodociągowej i oczyszczania ścieków w sposób możliwie bezkosztowy dla mieszkańców i długofalowy zabezpieczający Nasze żywotne podstawowe sprawy bytowe.
Obecny stan rzeczy, nawet w czasach drastycznego obniżenia poziomu wód gruntowych, gwarantuje Naszej Gminie nieprzerwane dostawy wody o wysokich parametrach jakościowych składu wody
i ciśnienia jej dostawy. Ponadto uniezależnia mieszkańców gminy od wykorzystywanych do tej pory dodatkowych dostaw z Miasta Kutna, gdzie w przypadku awarii miejskiej sieci wodociągowej czy braku wydajności urządzeń Miasto Kutno w pierwszej kolejności wstrzymuje dostawy wody do gmin ościennych,
zabezpieczając swoich mieszkańców.
Wszystkie przyjmowane przez Wójta Gminy i Radę Gminy Krzyżanów działania nakierowane są na
zabezpieczenie interesów Naszych mieszkańców w sposób długofalowy i pewny, a nie krótkotrwały jak
obietnice składane przez osoby trzecie na potrzeby poprzedniej czy przyszłej kampanii samorządowej do
gminy czy powiatu.
Racjonalne działanie gminy skłania do dostosowania posiadanych umów na dostarczanie
wody do aktualnych przepisów ustawy. Posiadanie umowy zgodnej z obwiązującymi przepisami zabezpiecza Nasze prawa w codziennym funkcjonowaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego czy rolnego.
Aktualna umowa jest niezbędna dla potrzeb:
- hodowców bydła, trzody chlewnej (kontrole ARMIR, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ,
SANEPID)
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w sytuacji kontroli SANEPID)
- mieszkańców – gwarantuje zapewnienie dostaw wody dla Państwa o zagwarantowanym umownie
standardzie jakościowym ( a w przypadku kontroli, które Urząd Wojewódzki w Łodzi może kiedyś zlecić w indywidualnych gospodarstwach domowych, posiadacie Państwo w domach pełnoprawną aktualną
umowę).
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Największy zamęt oraz dezinformację w uregulowaniu umów z Gminą wprowadzają osoby, które
powinny zagadnienie znać ze względu na sprawowaną funkcję społeczną, mające częsty, bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Gminy. Na terenie Gminy, obserwuje się organizowanie spotkań, podpuszczanie sąsiadów do niepodpisywania nowych umów (pomimo tego, że osoby podpuszczające, nową umowę
już sami podpisali).
Na terenie Gminy, uaktywniła swoją działalność dobrze znana nam osoba, która posługuje się nieprawdą.
Wypisuje oszczerstwa o pracy Wójta Gminy oraz Urzędu Gminy. Pomówienia rozsyła do Urzędu Wojewódzkiego (zsyłając kontrolę na Urząd Gminy) do Radnych, Sołtysów oraz mieszkańców Gminy.
Szkoda, że osoba przekonana o swoich racjach, powołująca się na podstawy prawne, nie ma odwagi
podpisać się pod swoimi listami i działa anonimowo. Nasuwa się pytanie jaki ma w tym cel.
Myślę, że wszyscy mieszkańcy gminy Krzyżanów powinni być zadowoleni, że posiadamy własną wodę,
z własnych stacji uzdatniania wody i bez żadnych ograniczeń ilościowych w okresach letnich.
Podkreślę, że woda w Gminie Krzyżanów jest jedną z najtańszych.
Koszt 1000 litrów to 2,43 zł netto.
Prosimy mieszkańców o zachowanie rozsądku, jak również uregulowanie spraw formalnych związanych z podpisaniem umów na dostarczanie wody.
Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski
RADA GMINY KRZYŻANÓW JEDNOGŁOŚNIE UDZIELIŁA
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
WÓJTOWI GMINY TOMASZOWI JAKUBOWSKIEMU
W piątek, 10 czerwca br., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Krzyżanów. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj. W sesji uczestniczyło 11 radnych, Wójt Gminy Tomasz Jakubowski, Sekretarz Gminy
Izabella Sobolewska, Skarbnik Gminy Emilia Widawska i Radca Prawny Agnieszka Wójkowska-Pawlak.
Obecni byli również sołtysi.
Najistotniejszą częścią obrad było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzyżanów wotum zaufania oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krzyżanów wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r, a także udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Krzyżanów za 2021 rok.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy, a także
obrazuje aktualny stan Gminy Krzyżanów we wszystkich obszarach działalności w roku 2021. Omówienie
Raportu zakończyło się głosowaniem nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy. Rada Gminy jedBiuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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nogłośnie, tj. 11 głosami „za” udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzyżanów.
Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy. Uchwałę poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Rada Gminy Krzyżanów jednogłośnie, tj. 11 głosami „za” udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy W. Czekaj złożył gratulacje Wójtowi Gminy: „Panie Wójcie, proszę przyjąć
gratulacje. Po raz kolejny bardzo dobry wynik.”
W swoim wystąpieniu, Wójt Gminy Tomasz Jakubowski podziękował za udzielenie absolutorium: „Dziękuję Radzie Gminy za dobrą współpracę, bo to jest bardzo pomocne i to zrozumienie jest naprawdę
w takich trudnych momentach przy realizacji budżetu, jest bardzo budujące. Też dziękuję sołtysom za
współpracę, tym bardziej w tym roku takim covidowym, gdzie nie wiadomo było czy zbierać podatek,
czy nie zbierać. Także, z całego serca dziękuję za Wasze zaangażowanie, za zrozumienie, no i też dziękuję
wszystkim mieszkańcom za też niejednokrotne zrozumienie.”
Realizując dalszy porządek obrad, Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- Nr XXXIII/268/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2022 rok,
- Nr XXXIII/269/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata
2022-2025,
- Nr XXXIII/270/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
- Nr XXXIII/271/2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi
wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Łęczycy na uchwałę Nr XXII/186/2021 Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2021”,
- Nr XXXIII/272/2022 w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku
i czystości dróg powiatowych,
- Nr XXXIII/273/2022 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzyżanów na rok 2022”,
- Nr XXXIII/274/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego fragmenty obrębów Wojciechowice, Wały, Malewo, Konary, Rustów, Pawłowice i Łęki Górne,
- Nr XXXIII/275/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krzyżanów dla obszaru działki o numerze ewidencyjnym 1/3 obręb geodezyjny Wały,
- Nr XXXIII/276/2022 w sprawie przejęcia od Powiatu Kutnowskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi
powiatowej,
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- Nr XXXIII/277/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kutnowskiemu,
- Nr XXXIII/278/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanów,
- Nr XXXIII/279/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi.
Danuta Idziak
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Zakwalifikowanie się gminy Krzyżanów do dofinansowania w ramach programu Polski Ład.
Realizacja inwestycji gminnych
W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina
Krzyżanów została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania dofinansowania na
wsparcie inwestycji w ramach programu w zakresie:
1) zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krzyżanów (wykonania konstrukcji jezdni, poboczy i rowów przydrożnych)
– koszt zadania ok. 5 mln złotych – w chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego (termin składania ofert upływa 28.07.2022r.). Prognozowany termin zakończenia inwestycji to październik 2023 roku.
2) zaprojektowanie (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz budowa i modernizacja oświetlenia
ulicznego w gminie Krzyżanów – koszt zadania 2,5 mln złotych – w chwili obecnej gmina przygotuje dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (planowany termin wszczęcia postępowania to wrzesień 2022r.). Prognozowany
termin zakończenia inwestycji to październik 2023 roku.
Przyszłe dofinansowanie zostanie udzielone po spełnieniu przez gminę Krzyżanów licznych warunków – w szczególności: ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie
Wykonawcy inwestycji w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia zakwalifikowania do dofinansowania (udostępnienia wstępnej promesy inwestycyjnej), zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa oraz dodatkowo: zapewnienie finansowego udziału własnego gminy
w kwocie nie niższej niż wymagany udział, zgodnie z regulaminem dofinansowania; zapewnienie,
że inwestycja, której dotyczyć będzie postępowanie przetargowe będzie tożsama z nazwą i opisem
inwestycji zawartym we wniosku o dofinansowanie; bieżące informowanie Banku Gospodarstwa
Krajowego o podjętych czynnościach przez gminę związanych z realizacją inwestycji. Dodatkowo
gmina musi spełnić spełnienia szereg wymagań szczególnych wynikających z prawa zamówień
publicznych.
Także gmina Krzyżanów jako samorząd popegeerowski zakwalifikowana została w dodatkowym specjalnym naborze z programu Polski Ład - do dofinansowania w ramach złożonego
wniosku przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego na zadanie przebudowy drogi w miejscowości Ktery o długości 1,8 km. Zadanie będzie obejmować przebudowę drogi powiatowej 2514E
relacji Bryski Kolonia – Piątek – Leszno. Odcinek drogi do przebudowy 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. 8 mln złotych.
Ponadto gmina także w ramach programu Polski Ład na podstawie złożonego wspólnego
wniosku przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego dla wszystkich gmin należących do Związku zrealizuje zadania polegające na wymianie źródła ciepła (wymiana pieca c.o.) wraz z monta6
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żem instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych (koszt zadania ok.
550.000 zł). W chwili obecnej trwa postępowa o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
w skład, którego wchodzi wymiana źródła ciepła w szkole w Kaszewach. Całe zadanie obejmujące
realizację różnych inwestycji w poszczególnych gminach zostanie zakończone do końca 2023 roku
(konkretny termin wykonania elementu zadnia dla gminy Krzyżanów będzie wiadomy po podpisaniu umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu).
Uzupełnieniem zadania wymiany źródła ciepła w szkole w Kaszewach będzie wykonanie przez
gminę Krzyżanów (ale już w ramach własnych środków) - jeszcze w tym okresie wakacyjnym
- nowej instalacji centralnego ogrzewania w szkole. Postępowanie przetargowe na wyłonienie
Wykonawcy do realizacji tego zadnia jest w trakcie – termin składania ofert upływa 22.07.2022r.
Planowany koszt zadania to ok. 500.000,00 złotych.
Krzysztof Szymański

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2021/2022
W dniu zakończenia roku szkolnego 2021/2022, czyli 24.06.2022 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie, miało miejsce wręczenie stypendiów naukowych dla najlepiej uczących się uczniów
Gminy Krzyżanów przez Pana Wójta Tomasza Jakubowskiego.
W tym roku przyznano stypendium naukowe 13 uczennicom i uczniom. A byli to:
- ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie:
•

Małgorzata Guzdraj – kl. V

•

Jakub Łuniewski – kl. V

•

Kinga Klimczak – kl. VI

•

Julia Krukowska – kl. VI

•

Mateusz Stasiak – kl. VI

•

Konrad Stasiak – kl. VI

•

Oliwia Sobolewska – kl. VIII

•

Marta Walczak – kl. VIII

- ze Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych:
•

Szymon Aleksandrzak – kl. IV

•

Denis Pogorzelski – kl. VII

•

Weronika Lewandowska – kl. VIII
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•

Katarzyna Frydrysiak – kl. VIII

- ze Szkoły Podstawowej im. prof. W. Szafera w Kterach:
•

Julia Majchrzak – kl. V

Wójt Gminy Krzyżanów życzył zebranym dalszych sukcesów oraz z okazji rozpoczynających się wakacji
dobrego i mile spędzonego odpoczynku. Swoje podziękowania Pan Wójt skierował też do zaproszonych
rodziców uczniów i dyrektorów szkół, którzy swoim zaangażowaniem i trudem wspierali wysiłek swoich
podopiecznych w zdobywaniu wiedzy. Swoje słowa uznania i dumy skierował do wszystkich również Pan
Zygmunt Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów. Podarował również
słodkie upominki dla wyróżnionych uczniów. Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski wręczył każdemu uczniowi, oprócz stypendium naukowego wypłaconego w formie pieniężnej, list gratulacyjny oraz nagrodę książkową. W podziękowaniu dla rodziców uczniów i dyrektorów szkół, Pan Wójt wręczył, imienne
listy gratulacyjne oraz kwiaty. Na koniec uroczystości odbył się poczęstunek oraz wykonano pamiątkowe
fotografie.

Piotr Florczak
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Pożegnanie Pani dyrektor Haliny Jabłońskiej
Dzień 24.06.2022 r. był nie tylko dniem kończącym rok szkolny 2021/2022. W tym dniu Pan Wójt Gminy
Krzyżanów Tomasz Jakubowski pożegnał odchodzącą na emeryturę wieloletnią nauczycielkę oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie Panią Halinę Jabłońską. Swoje słowa uznania Pan Wójt wypowiedział podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego – „Pani Halina Jabłońska
zawsze była osobą godną zaufania, szczerą oraz zaangażowaną w pracę na rzecz gminy, szkoły oraz jej
społeczności. Współpraca z Panią dyrektor układała się zawsze bardzo pomyślnie i była dla mnie niezwykłą przyjemnością. Pani Halina Jabłońska była bardzo dobrym nauczycielem, ale przede wszystkim bardzo
dobrym gospodarzem szkoły. Najważniejsze było dla niej dobro dzieci i dobro jej pracowników. Postawiła
Pani bardzo wysoko poprzeczkę swoim następcom, którzy będą musieli podobnie jak Pani mocno angażować się w wypełnianie swoich służbowych obowiązków oraz często tak jak Pani mieć odwagę do podejmowania trudnych, niepopularnych decyzji, które w konsekwencji okazywały się być trafnymi i słusznymi
decyzjami.”
Pani Halina Jabłońska od 37 lat pracuje jako nauczyciel. Przez długi okres czasu była związana ze Szkołą
Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Micinie. Od 2006 roku pełniła stanowisko dyrektora tej placówki, a od 2019 po przekształceniu, była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. Wielokrotnie
nagradzana była przez Wójta Gminy Krzyżanów za całokształt pracy na rzecz szkoły i jej środowiska.
Uczniowie szkoły za jej kadencji osiągali wiele sukcesów w konkursach na szczeblu gminnym, powiatoBiuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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wym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. Szkoła pod kierownictwem Pani Haliny bardzo się rozwinęła, zwłaszcza pod względem infrastruktury. Niewątpliwym atutem Pani Jabłońskiej była umiejętność
stworzenia pozytywnej i życzliwej atmosfery podczas nauki oraz wykonywania służbowych obowiązków.
Na Panią Halinę Jabłońską zawsze można było liczyć.
Pan Zygmunt Jasiński, prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów, również podkreślił ważną rolę Pani Haliny Jabłońskiej, jaką przez lata pełniła w lokalnej społeczności. „Była Pani zawsze
otwarta za wspólne działanie, mając na względzie dobro ludzi, którzy tworzą naszą Gminną społeczność.
Życzę Pani wszystkiego dobrego na dalsze lata.” – Z. Jasiński.
„W imieniu Gminy oraz jej mieszkańców, chciałem Pani serdecznie podziękować za wszystko co zrobiła
Pani dla Gminy, szkoły, uczniów. Pani praca jest nieoceniona. Będzie mi trudno wyobrazić sobie rozpoczęcie roku szkolnego bez Pani, jako dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Krzyżanowie. Za tą niezwykle przyjemną współpracę z Panią oraz za ciężką pracę serdecznie dziękuję. Życzę
dużo odpoczynku, który się Pani należy. Życzę też ciągłego uśmiechu i samych słonecznych dni w życiu.”
– Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski.
Piotr Florczak
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Lepiej dmuchać na zimne - z wodą gminną też
Coraz częściej słyszymy w środkach masowego przekazu informacje alarmujące o zagrożeniach
z powodu zanikających pokładów wodonośnych.
Wg danych meteorologów oraz geologów Polska w Europie jest na ostatnim miejscu z krajów
posiadających pokłady wodonośne, a województwo łódzkie jest najgorsze w kraju. Ma to związek m.in.
z brakiem terenów zalesionych, które pośrednio stymulują opady atmosferyczne. Tak czy inaczej z wodą
w ciągu najbliższych lat może być „krucho”. Kilku właścicieli nieruchomości, znając realia związane
z wodą, a gospodarujących na terenie naszej gminy wybudowało dla swych potrzeb studnie głębinowe
o głębokości 90 – 100 m.
Wójt Gminy Krzyżanów, myśląc perspektywicznie, w uzgodnieniu z Radą Gminy, powziął decyzją
o wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody w Kterach. Realizacja inwestycji trwała ponad dwa lata.
Z uwagi na kłopoty w budownictwie wywołane pandemią, wykonawca robót - „Funam” z Wrocławia posiadał kłopoty z terminowym pozyskiwaniem zbiorników na wodę, pomp oraz innych specjalistycznych
urządzeń.
Finał robót nastąpił w maju br. Nowa stacja dostarczająca wodę dla społeczeństwa uzyskała pozytywne wynika badań wody. Ciśnienie wody w całej Gminie Krzyżanów wzrosło. Nie musimy już kupować
znacznie droższej wody od PWiK Kutno. Dodatkowe zbiorniki wody o poj. łącznej 300 m3 zamontowane
w Siemienicach dają gwarancję na przyszłość o możliwości dostarczenia wody pod dobrym cieśnieniem,
Biuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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mieszkańcom nawet przy kilkutygodniowej suszy. Wybudowana stacja jest całkowicie zautomatyzowana,
zamontowana instalacja fotowoltaiczna zmniejsza koszty utrzymania stacji do minimum.
Koszt budowy stacji w Kterach łącznie z przepompownią w Siemienicach wyniósł 4,053 mln zł.
Na powyższą kwotę Gmina Krzyżanów otrzymała kredyt z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska
w Warszawie, który przy kolejnych wpłatach gminy ulegnie umorzeniu w wysokości do 30%.
Jerzy Łaba

Stacja uzdatniania wody w Kterach

Przepompownia wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Siemienicach
12
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Wyniki egzaminów ósmoklasisty
W dniach 24, 25 i 26 maja 2022 odbywały się na terenie Gminy Krzyżanów, jak i w całej Polsce,
egzaminy ósmoklasisty w Szkołach Podstawowych w Kterach, Kaszewach oraz w Krzyżanowie. Wyniki
uczniów z terenu naszej Gminy na tle powiatu kutnowskiego, a nawet województwa łódzkiego czy kraju są
bardzo zróżnicowane. Średnie wyniki z egzaminów w wyżej wymienionych szkołach z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego, prezentują się następująco:

j. polski

matematyka

j. angielski

j. rosyjski

SP Krzyżanów

51%

44%

52%

95%

SP Kaszewy Dworne

62%

68%

75%

-

SP Ktery

58%

24%

39%

-

Średnia powiatu
kutnowskiego

55%

50%

61%

-

Średnia województwa
łódzkiego

58%

58%

66%

72%

Średnia kraju

60%

57%

67%

89%

Piotr Florczak

INFORMACJA O REZYGNACJI Z PROWADZENIA ZAJĘĆ SPORTOWYCH
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2022 r. nie będą prowadzone zajęcia sportowe na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie.
W ostatnim czasie z zajęć sportowych prowadzonych przez animatora sportu korzystało coraz
mniej osób, zatem podjęta została decyzja o rezygnacji z prowadzenia zajęć na kompleksie sportowym.
Podsumowując, przez cały okres funkcjonowania kompleksu sportowego tj. od 04 września 2017
r. do 30 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem okresu od marca 2020 do maja 2021, kiedy zajęcia sportowe nie
odbywały się ze względu na pandemię koronawirusa) z zajęć sportowych podczas 3122 godzin skorzystało
13411 osób.
Izabella Sobolewska
Biuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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Nabór wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie przypomina, że od 1 sierpnia br. można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy
2022/2023.
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. W nowym okresie kryteria nie uległy zmianie. To oznacza, że dochód
w rodzinie na osobę do świadczeń rodzinnych nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium wynosi 764 zł na osobę, natomiast kryterium
do świadczenia z funduszu wynosi 900 zł. Rokiem bazowym dla nowego okresu jest rok 2021. Jednak
wszelkie zmiany związane z uzyskaniem bądź utratą dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku należy zgłaszać do organu właściwego, gdyż mają one wpływ
na wysokość dochodu w rodzinie. Kwoty zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynoszą odpowiednio:
1. zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia - 95 zł,
2. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia - 124 zł,
3. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 24 roku życia - 135 zł,
4. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł miesięcznie nie więcej niż 386 zł na
wszystkie dzieci,
5. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł,
6. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
      - na dziecko do 5 roku życia - 90 zł,
      - na dziecko powyżej 5 roku życia do 24 roku życia - 110 zł,
      7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
      - na zamieszkiwanie - 113 zł,
      - na dojazdy - 69 zł.

Justyna Matczak
14
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Kreatywnie w GOKiS, czyli cykliczne warsztaty DIY dla dzieci
i młodzieży Gminy Krzyżanów
Od kwietnia tego roku spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na warsztatach
Do It Yourself, podczas których uczestnicy wykorzystują swój potencjał twórczy na polu plastyczno-technicznym oraz co nie mniej ważne wykazują się kreatywnością i pomysłowością.
31 maja, w Dzień Naszego Skrzydlatego Przyjaciela-Bociana Białego tworzyliśmy...bociany.
W pierwszej części DIY były to bociany breloki, w drugiej bocianie dekoracje do biblioteki.
Nie zabrakło też okazji do wspólnych zdjęć z Naszym GOKiSowym Boćkiem.
1 lipca podczas spotkania „Na tkaninie malowane” nadaliśmy charakter bezbarwnym „nudnym” torbom,
zmieniając je w kolorowe dzieła wg pomysłu i koncepcji Naszych uzdolnionych uczestników.
29 lipca oraz 5 sierpnia spotkamy się po raz kolejny na warsztatach, podczas których będziemy tworzyć
świece żelowe pod nazwą „Morskie opowieści” (limit dostępnych miejsc został już wyczerpany).
Przypominamy, że warsztaty są bezpłatne, a wykonane prace uczestnicy zabierają do domów.
Wszystkich chętnych zapraszamy do skorzystania z naszej oferty DIY, o której na bieżąco informujemy na
naszej Facebookowej stronie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę FB: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Krzyżanowie.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom warsztatów za wspólnie spędzony czas, twórczy czas –praca z tak
zdolnymi osobami, to prawdziwa przyjemność i duża satysfakcja. Cieszy fakt, że tak chętnie Nas odwiedzacie, o czym świadczy tempo zapisów i Wasza frekwencja.
Magdalena Idziak
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Tak „warsztatowo” uczciliśmy Dzień Bociana Białego

„Na tkaninie malowane” – torby wykonane wg indywidualnych pomysłów Naszych zdolnych młodych twórców
16
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Gokiś – maskotka promocyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
W konkursie „Zaproponuj imię dla Bociana - maskotki promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Krzyżanowie” otrzymaliśmy 13 zgłoszeń (maili z propozycjami imion).
Jury w składzie Agnieszka Płocha twórczyni Naszego Bociana, Justyna Ozdowska Dyrektor GOKiS
w Krzyżanowie i Magdalena Idziak pracownik GOKiS, twórca logo Ośrodka, wytypowało trzy imiona spośród nadesłanych propozycji. Każdy z członków jury przyznał punkty w skali od 3 pkt - 1 miejsce, 2pkt - 2
miejsce, 1 pkt- 3 miejsce.
Po zliczeniu punktów, uwzględniając § 1 pkt 2 Regulaminu wybraliśmy następujące imiona:
Gociek, Krzyżuś i Gokiś. O ostatecznym wyborze imienia zadecydowali Państwo, na naszej Facebookowej
stronie.
Po wcześniejszych, telefonicznych konsultacjach z Panią Eweliną Kubiak - autorką zwycięskiego imienia
Naszej GOKiSowej maskotki oraz Panią Sylwią Kochanek, która otrzymała wyróżnienie od Pani Agnieszki
Płochy za spostrzegawczość i cytując: „Sugestię, że...bociek może być kobietą”, 20 czerwca, w kameralnym gronie odbyło się wręczenie nagród. W przesympatycznym spotkaniu uczestniczyły: Pani Sylwia
Kochanek, twórczyni rękodzieła z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Pani Agnieszka Płocha,
Dyrektor Pani Justyna Ozdowska i Pani Magdalena Idziak. Zabrakło Pani Eweliny, która przybyła do Nas
dzień później, uprzedzając, że nie będzie mogła być obecna w ustalonym terminie.
Wręczeniu nagród ufundowanych przez Panią Agnieszkę towarzyszył „urodzinowy” piękny i przepyszny
tort Naszego Gokisia, wykonany przez Pralina Pracownia Słodkości- będący dodatkową niespodzianką od
rękodzielniczki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy wzięli udział w konkursie.
Magdalena Idziak

Od lewej strony: Gokiś – Nasza maskotka promocyjna,
Pani Sylwia Kochanek, Pani Justyna Ozdowska oraz
Pani Agnieszka Płocha
Biuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022

17

KULTURA

Biblioteczne porządki
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie zachodzą kolejne zmiany. Okres wakacyjny
sprzyja porządkom bibliotecznym. Z księgozbioru usuwane są stare lub zniszczone tytuły. Ale czytelnicy
nie muszą się obawiać, że zabraknie książek do czytania, ponieważ w najbliższym czasie wolne miejsce na
półkach zostanie zastąpione nowościami.
Pani Sylwia, w związku z przeprowadzanymi porządkami zachęca dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18
lat do pomocy w bibliotece. Pomoc polegałaby na wykreślaniu pieczątek bibliotecznych z książek. W ramach spotkań p. Sylwia opowie kilka ciekawostek związanych z biblioteką, m.in. pokaże pierwszą książkę,
która widnieje w księdze inwentarzowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Każdy wolontariusz dostanie zaświadczenie o pomocy w bibliotece.
Po zakończonym ubytkowaniu książek w bibliotece, w podzięce za włożoną pracę i czas w rozwój biblioteki, zostanie zorganizowane przyjęcie dla wolontariuszy.
18
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Jeśli chodzi o nowości, na czytelników będą czekać tytuły takich autorów, jak: Kristin Hannah, Nina Zawadzka, Alek Rogoziński. Ponadto pojawią się długo wyczekiwane kontynuacje serii: „Alicja w krainie
czasów” Ałbeny Grabowskiej, „Bridgertonowie” Julii Quinn oraz „Niepołomice” Edyty Świętek.
W ofercie dla młodzieży zawitają książki „Reminders of him” Colleen Hoover i „Tysiąc pocałunków” Tillie
Cole. Znajdzie się też kilka tytułów dla młodszych fanów motoryzacji i magii.
Biblioteka zachęca również do korzystania z półki BOOKCROSSINGOWEJ, na której również zawitało
kilka nowych tytułów.
Sylwia Dębowska

Wolontariuszki podczas pomocy
w bibliotece

Krzyżanowski folklor na powiatowych scenach
Wraz z latem rozpoczął się wzmożony sezon festiwali, konkursów i przeglądów ludowych. Głównym
założeniem wydarzeń jest stworzenie wykonawcom możliwości konfrontacji twórczości ludowej oraz wymiana doświadczeń i integracja środowisk artystycznych.
Wiadomo nie od dziś, że Gmina Krzyżanów słynie z wokalnego dorobku kulturalnego i na tej płaszczyźnie
nie ma sobie równych. Wszystkim zespołom podczas wyjazdów towarzyszył instruktor muzyki – Konrad
Orlikowski, znakomicie akompaniując na akordeonie.
W maju Zespoły Śpiewacze „Kaszewianki” oraz „Siemienice” uświetniły swoją obecnością „Święto Żychlina 2022”, gdzie zaprezentowały się podczas „Biesiady z Kulturą”.
18 czerwca, w Klonowcu Starym odbył się VI Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa troski rozwiewa Strzelce 2022”. Nie mogło tam zabraknąć Naszych wspaniałych Pań. Krzyżanowski folklor promowały
wszystkie zespoły: „Kaszewianki”, „Krzyżanówek”, „Niezapominajki”, „Rustowianki” i „Siemienice”.
Warto podkreślić, że byliśmy najliczniejszą z gminnych reprezentacji, biorących udział w przeglądzie.
Członkinie z Gminy Krzyżanów nie tylko wspaniale zaprezentowały się wokalnie na scenie, ale także
stworzyły w Strzelcach radosną atmosferę wspólnej zabawy. Było kolorowo, ludowo i wesoło!
Magdalena Idziak
Biuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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Zespół Śpiewaczy „Kaszewianki”

Zespół Śpiewaczy „Krzyżanówek”

Zespół Śpiewaczy „Niezapominajki”
20
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Zespół Śpiewaczy „Rustowianki”

Zespół Śpiewaczy „Siemienice”

Sobótka, ach sobótka! Folklor, śpiew, taniec i znakomita zabawa w Krzyżanowie
W sobotę 25 czerwca na terenach plenerowych Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, już po raz drugi, odbyły się obchody Nocy Świętojańskiej pod nazwą „Krzyżanowskie Świętojanki”.
Od godz. 18.00 wystartowała Strefa Zabaw dla najmłodszych. Dzieci mogły bezpłatnie skorzystać z takich
atrakcji jak: dmuchaniec, modelowanie baloników, malowanie buziek, brokatowych tatuaży oraz bloku animacji prowadzonych przez profesjonalnych animatorów z LEO-Market Kutno. Fani słodkości z pewnością
byli zadowoleni z waty cukrowej. O 19.00 zaprezentowaliśmy naszą maskotkę – Bociana Gokisia, który
przechadzał się pośród uczestników imprezy, nie odmawiając nikomu wspólnego selfie.
O godz. 20.00 oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia dokonał Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski
oraz Dyrektor GOKiS Justyna Ozdowska, która powitała wszystkich zebranych specjalnie przygotowaną
na tę okazję pieśnią. Następnie na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z terenu Gminy KrzyBiuletyn Informacyjny • nr 3 (144) lipiec 2022
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żanów: „Krzyżanówek”, „Niezapominajki”, „Rustowianki” oraz „Siemienice”, które przy akompaniamencie instruktora muzyki Konrada Orlikowskiego wprowadziły publiczność w radosną atmosferę celebrowania Nocy Świętojańskiej. Po występach rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”.
W jury zasiadły kierowniczki i członkinie Zespołów Śpiewaczych. Nagrodzono następujące osoby: Małgorzatę Guzdraj (III miejsce), Gabrielę Guzdraj (II miejsce) oraz Monikę Pomanowską za Najpiękniejszy
Wianek Świętojański 2022. Natomiast Magiczny Kwiat Paproci, został odnaleziony przez drużynę przesympatycznych dziewcząt z Gminy Krzyżanów.
Aby tradycji świętojańskiej stało się zadość, wszyscy zebrani ruszyli w barwnym, rozśpiewanym korowodzie do Doliny Ochni, gdzie przy ludowych pieśniach, odbyło się rzucanie wianków na wodę. Po powrocie
na tereny plenerowe GOKiS przy rozpalonych ogniskach uczestnicy imprezy rozpoczęli wspólną biesiadę,
która przy muzycznych przebojach zagranych przez Zespół AVANS, trwała do przysłowiowego „białego
rana”…
Specjalne podziękowania kierujemy do:
- firmy Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WITMAS”, za materialne wsparcie „Krzyżanowskich Świętojanek”,
- Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie na czele z Gminnym Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej Tomaszem Żydowo, którzy czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich przybyłych,
- pracowników Urzędu Gminy Krzyżanów: Zbigniewa Karaśkiewicza, Rafała Niewiadomskiego, Krzysztofa Truszczyńskiego i Piotra Witczaka za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu imprezy.
Sponsorzy imprezy: Samorząd Gminy Krzyżanów oraz PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
Magdalena Idziak

Z Krzyżanowa do Doliny Ochni kroczył rozśpiewany korowód uczestników wydarzenia
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Niezwykłego kolorytu dodawały wspaniałe
stylizacje Naszych Mieszkanek

Na najmłodszych mieszkańców Gminy czekała
bezpłatna Strefa Zabaw

Podczas obchodów Nocy Świętojańskiej zaprezentowaliśmy Naszym
Mieszkańcom Gokisia – maskotkę promocyjną GOKiS w Krzyżanowie,
który był nie lada atrakcją dla wszystkich uczestników imprezy
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Magicznego Kwiatu Paproci wypatrywali wszyscy… Powodzenie i szczęście, jakie gwarantuje
jego odnalezienie trafiło do drużyny dziewcząt
z Naszej Gminy

Wspólne biesiadowanie upłynęło w familijnej
atmosferze

Roztańczeni uczestnicy imprezy bawili się do
białego rana
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