
WESOŁYCH ŚWIĄT !
Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzyżanów!

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

Wójt Gminy                                             
Tomasz Jakubowski

Święta Bożego Narodzenia to czas

niepowtarzalnej atmosfery,

wzajemnej życzliwości i pojednania.

To również chwila refleksji nad tym,

co było i tym, co przyniesie Nowy Rok.

Z okazji zbliżających się Świąt

Bożego Narodzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy Krzyżanów

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten wyjątkowy świąteczny czas

wypełniony będzie niezapomnianymi chwilami,

spędzonymi bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy Państwu, aby Święta te

spędzone z najbliższymi były spokojne i radosne,

natomiast Nowy Rok 2023 niech przyniesie to,

co najcenniejsze: dobre zdrowie, pogodę ducha

i obfituje we wszelką pomyślność oraz sukcesy 

zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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INFORMACJA

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

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

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

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

                                                                                                               Agnieszka Gawryszczak

Sprostowanie w Powiatowym Życiu Kutna

 W związku z publikacją w lokalnej prasie w gazecie publicystyczno-promocyjnej Powiatowe Życie 
Kutna artykułów zawierających nieprawdziwe informacje o działalności samorządu Gminy Krzyżanów 
informujemy, iż redakcji gazety przekazane dwukrotnie zostało zasadne żądanie sprostowania. 

Niniejsza niezrozumiała i nieuprawniona akcja podważania dobrego imienia samorządu Gminy Krzyża-
nów jest najpewniej wynikiem braku płatnych zleceń w zakresie umieszczania w gazecie sponsorowanych 
ogłoszeń i informacji z życia gminy. Należy również zauważyć, że za pośrednictwem Poczty Polskiej  
na terenie gminy prowadzony był kolportaż dwóch wydań gazety zawierających artykuły szkalujące dzia-
łalność samorządu, przy czym  wydanie po żądaniu sprostowania nie doczekało się tak dużego nakładu 
na teren gminy Krzyżanów z indywidualnym doręczeniem mieszkańcom.  Ocenę wiarygodności gazety  
Powiatowe Życie Kutna pozostawiamy mieszkańcom Gminy Krzyżanów. 

Jakub Maciejewski 

INFORMACJE PODATKOWE NA 2023 ROK

 Corocznie Rada Gminy Krzyżanów ustala cenę żyta, która jest podstawą do naliczania podatku 
rolnego.
Przy ustaleniu ceny żyta Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę średnią cenę wyliczoną z ostatnich 
11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy.
W komunikacie z dnia 19 października bieżącego roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 
cenę żyta będącą podstawą do naliczania podatku rolnego na rok 2023 w kwocie  74,05 za 1 decytonę.
W związku z trudną sytuacją w rolnictwie Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego 
wzorem lat poprzednich obniżyła stawkę z kwoty 74,05 zł do kwoty 55,00 zł za decytonę żyta. Podatek 
rolny dla jednego ha przeliczeniowego jest iloczynem 2,5dt żyta i stawki ustalonej przez Radę Gminy 
(2,5dt x 55,00zł = 137,50zł). Wysokość podatku rolnego   na 2023 r. będzie wynosiła  137,50 zł od jednego 
hektara przeliczeniowego rocznie.  
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Stawki podatku  od środków transportowych na rok 2023:
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -  
746,00 zł,
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  - 1.042,00 
zł,
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej  powyżej 9 ton - do 12 ton - 1.444,00 zł,
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 1.671,00 zł,
- ciągnika siodłowego i balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton 
- 1.894,00 zł,
 - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton - 1.279,00 zł.                                                                                                                                             
Stawki  podatku od nieruchomości na rok 2023:                                                                                                           
Rada Gminy na wniosek Wójta przychyliła się do uchwalenia stawek podatku od nieruchomości w niżej 
podanym poziomie:
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - 1,16 zł za 1 m. kw.,
- od gruntów pozostałych 0,27zł za 1 m. kw., 
- od budynków mieszkalnych 0,67 zł za 1 m. kw.,
- od budynków związanych z działalnością gospodarczą 28,78 zł za 1 m. kw.,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania   
  świadczeń zdrowotnych - 5,87 zł za 1 m. kw.,
- od budynków pozostałych – 6,63zł za 1m.kw.,
- od budowli – 2 % ich wartości.

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

Deklaracje i informacje podatkowe.

Wszyscy posiadacze samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (masa własna 
pojazdu plus ładowność) powyżej 3,5t w terminie do 15 lutego każdego roku mają obowiązek złożyć 
deklaracje DT-1.
Ustawowe terminy płatności podatku od środków transportowych przypadają na dzień: 15 lutego i 15 
września każdego roku.
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Ustawowe terminy płatności podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości przypadają na dzień: 15 marca, 
15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
Deklaracje (dla osób prawnych) w sprawie podatku rolnego i leśnego należy składać 15 stycznia, w sprawie 
podatku od nieruchomości  do 31 stycznia każdego roku. 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, 
nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego przez 
Ministerstwo Finansów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Zgodnie z art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej podatnik, który uchyla się od opodatkowania lub nie 
składa informacji i deklaracji podatkowych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 12 
sierpnia 2019 r. podlega karze porządkowej w wysokości 2.800,00 zł. 

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

                                                                                                          Anna Rzadkiewicz

PODPISYWANIE UMÓW NA DOSTARCZANIE WODY

 Wójt Gminy Krzyżanów dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy dopełnili obowiązku podpisania 
nowej umowy na dostarczanie  wody. Umowy zostały podpisane przez 77% mieszkańców.

Przypominam, że każdy odbiorca wody powinien dopełnić tego obowiązku, zgłaszając się do Urzędu 
Gminy (pokój nr 7) w celu podpisania umów na dostarczanie wody.

Nie zapominajmy, że posiadanie aktualnej umowy na wodę zabezpiecza Nasze prawa w codziennym funk-
cjonowaniu i prowadzeniu gospodarstwa domowego, rolnego czy firmy.

Aktualna umowa jest niezbędna dla potrzeb: 
- hodowców bydła, trzody chlewnej (kontrole ARiMR, INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ, 
SANEPID) 
- podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w sytuacji kontroli SANEPID) 
- mieszkańców – gwarantuje zapewnienie dostaw wody dla Państwa o zagwarantowanym  umownie stan-
dardzie jakościowym (a w przypadku jakiejkolwiek  kontroli, posiadacie Państwo w domach pełnoprawną 
aktualną umowę).

Paulina Włodarczyk

Inwestycje gminne w 2022 roku

Gminna Krzyżanów w 2022 roku realizowała kolejne inwestycje przekładające się na   stabilny rozwój i po-
prawę warunków życia naszych mieszkańców gminy. Inwestycje,  finansowane  były zarówno ze środków 
własnych  jak i pozyskanego dofinansowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych. Realizacja poszcze-
gólnych zadań przedstawia się następująco:

1) Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie

 W ramach edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - Gmina 
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Krzyżanów na podstawie złożonego wniosku przez Wójta gminy Krzyżanów i otrzymanego dofinansowa-
nia - 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 zlokali-
zowane będzie w Krzyżanowie w bliskiej odległości od Szkoły Podstawowej.

 Budynek przedszkola będzie jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 950m² oraz 840m² po-
wierzchni użytkowej. Wejście do budynku będzie  od strony południowej i też od strony południowej będą 
sale dziecięce. Budynek stanowi zwartą bryłę zbliżoną do prostokąta.

 Wykonawcą, który realizuje zadanie jest 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 
wykonano roboty fundamentowe oraz wykonanie ścian budynku. W miesiącach grudzień 22r./styczeń 23r. 
będzie montowany dach na budynku przedszkola. Termin zakończenia całości zadania przewidziany jest  
na koniec czerwca 2023 roku 

 Dofinansowanie otrzymane przez gminę w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi: 
4.250.000,00 zł, pozostała  kwota w wysokości 2.030.000,00 zł pochodzić będzie z budżetu gminy Krzy-
żanów. Ponadto gmina poniesie jeszcze koszty budowlanego nadzoru inwestorskiego nad  inwestycją oraz  
koszty wyposażenia przedszkola, co będzie stanowiło kwotę ok. 1.000.000,00 złotych. Biorąc pod uwagę  
koszty budowy  przedszkola i zakup wyposażenia przedszkola to wkład finansowy gminy Krzyżanów wy-
nosi 3.030.000,00 złotych.

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Na podstawie złożonego przez Wójta Gminy Krzyżanów w dniu  22 grudnia 2020 roku, wnio-
sku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z środków funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – gmina Krzyżanów pozyskała 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 uczestniczyli w projekcie – gmina Krzyżanów zamontowa-
ła 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.  

Także z tych samych środków finansowych pozyskanych przez Wójta Gminy Krzyżanów -  w 2022 roku 
- zrealizowano  drugą edycją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów 
w ilości 94 sztuk. Zadanie podobnie jak w edycji pierwszej było współfinansowane przez mieszkańców 
gminy uczestniczących w projekcie i zostało zakończone w sierpniu 2022 roku.  

 Podsumowując: gmina Krzyżanów łącznie w 2022 roku, wybudowała 264 sztuki przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  Uwzględniając przydomowe oczyszczalnie ścieków, które zostały wybudowana na 
przełomie 2011/2012 roku w ilości 291 sztuk to na terenie gminy funkcjonuje  555 sztuk oczyszczalni 
przydomowych – czyli 60% wszystkich posesji na terenie gminy Krzyżanów posiada oczyszczalnie przy-
domowe wybudowane w ramach projektów realizowanych przez gminę Krzyżanów. 

3) Rekultywacja terenu nad stawem w Goliszewie  

W ramach współpracy Wójta Gminy Krzyżanów z lokalnym Stowarzyszeniem Wspierającym Roz-
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wój Gminy Krzyżanów, w 2022 roku zostało zakończone kolejne zadanie również z dofinansowaniem 
związane z rekultywacja trenów wokół istniejących stawów na ternie gminy w ramach działania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 
2014-20120. 

Wykonany został  teren rekreacyjny nad stawem w miejscowości  Goliszew.  Koordynatorem zada-
nia  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. Wykonaw-
cą zadania było przedsiębiorstwo „ELVIS” Robert Kaczmarek z Żychlina.  

4) Realizacja montażu instalacji fotowoltaicznych

 W  związku z otrzymaną dotacją ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, gmina 
Krzyżanów zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na montażu instalacji fotowoltaicznych  na pose-
sjach 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. Zadanie zakończone w kwietniu  
2022 roku.  

 Projektem objętych zostało 81 posesji z terenu gminy Krzyżanów. Pozyskana 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. 

5) Inwestycje w trakcie realizacji  zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu  
Polski Ład. 

 W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Krzyża-
nów została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania  dofinansowania  na wsparcie 
inwestycji w ramach programu w zakresie: 

1) Zaprojektowania (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz modernizacja infrastruktury drogo-
wej na terenie gminy Krzyżanów (wykonania konstrukcji jezdni, poboczy i rowów przydrożnych).  
Wykonawcą, który realizuje zadanie jest Spółka: Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o.o.  
z Kutna,, za cenę  5.676.224 złotych z okresem gwarancji 60 miesięcy. Zakres rzeczowy obej-
muje modernizację 8 odcinków dróg na terenie gminy Krzyżanów o łącznej długości 13,959 km 
– tj.:

Nr odcinka Nr drogi Relacja Długość 
(w km) Prognozowany zakres robót

1 2162E Wały - Siemienice 6,193 remont nawierzchni, zjazdów  
i bieżące utrzymanie rowów

2 102584E Kaszewy Kolonia - Kutno 1,280 remont nawierzchni

3 102153E Kaszewy Dworne - Kaszewy Tar-
nowskie 0,792 remont nawierzchni

4 102157E Julianów - Szewce Walentyna 1,092 remont nawierzchni

5 102166E Micin - Łęki Górne 1,471 remont nawierzchni
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6 102190E Krzyżanów - Krzyżanówek 1,495 remont nawierzchni

7 102198E Marcinów - Wyręby Siemienickie 1,286 remont nawierzchni

8 102158E Wojciechowice Duże 0,350 remont nawierzchni

W chwili obecnej trwają roboty drogowe związane z remontem drogi Wały – Siemienice. Zakoń-
czenie zadania przewidziane jest na miesiąc październik 2023 roku. 

2) zaprojektowania (sporządzenie dokumentacji projektowej) oraz budowa i modernizacja oświetlenia 
ulicznego w gminie Krzyżanów – koszt zadania 2,5 mln złotych – w chwili obecnej  gmina Krzy-
żanów posiada opracowaną  dokumentację techniczną niezbędną do przeprowadzenia postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego oraz finalizuje sprawy z spółką energetyczną „Energa 
Oświetlenie” związane z wydzierżawieniem infrastruktury oświetleniowej (słupy) do zrealizowania 
inwestycji. Zadanie obejmuje wymianę lamp oświetleniowych oraz dobudowanie nowych punktów 
oświetleniowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2024 roku – z tym,  
iż wymiana lamp  oświetleniowych  na istniejących słupach będzie wykonana do końca września 
2023 roku.  

3) Zaprojektowania oraz przebudowa mostu na rzece Bzurze w zakresie wykonania mostu żelbeto-
nowego. Planowany koszt inwestycji ok. 2.000.000,00 złotych. Termin realizacji do końca paź-
dziernika 2024 roku. W chwili obecnej trwa procedura związana z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 Także gmina Krzyżanów jako samorząd popegeerowski zakwalifikowana została w dodat-
kowym specjalnym naborze z programu  Polski Ład -  do dofinansowania w ramach złożonego 
wniosku przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego na zadanie  przebudowy drogi w miejscowo-
ści Ktery.

 Ponadto  w ramach programu Polski Ład na podstawie złożonego wspólnego wniosku przez 
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego dla wszystkich gmin należących do Związku zrealizuje za-
dnia polegające na wymianie źródła ciepła (wymiana pieca c.o.) wraz z montażem instalacji foto-
woltaicznej w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych (koszt zadania ok. 550.000 zł).   

 Uzupełnieniem zadania wymiany źródła ciepła w szkole w Kaszewach jest  wykonana  przez 
gminę Krzyżanów -  w ramach własnych środków,  instalacja centralnego ogrzewania w szkole. 
Koszt zadania wyniósł 496.200,00 złotych. Wykonawcą, który zrealizował  zadanie była firma: 
Z.P.U.H. „Jarmex”  Jarosław Znyk z Bąkowa  Górnego k/Łowicza. 

W okresie  wakacyjnym wykonane zostało malowanie  pomieszczeń sal lekcyjnych w Szkole Pod-
stawowej w Kaszewach Dwornych. Koszt zadania wyniósł 154.000 złotych, a wykonawcą zadania 
była firma:  Marcin Gibski –  „MEG-BUD” z Krzesina k/ Kutna.

 Kolejną inwestycją gminą  przy współudziale finansowym Wójta Gminy Krzyżanów oraz 
wsparciem administracyjnym Urzędu Gminy Krzyżanów jest zakup samochodu   ratowniczo – gaśniczego 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach.  W wyniku podpisanej umowy przez OSP Ktery na dostawę 
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samochodu – samochód zostanie dostarczony do OSP w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Samo-
chód  został  zakupiony ze środków finansowych gminy Krzyżanów  w wysokości 449.799,85 zł oraz  
pozyskanej przez OSP Ktery dotacji w wysokości 400.000,00 zł  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz 100.000,00 zł z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi. Koszt zakupu samochodu to: 949.799,85 zł. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone-
go przez OSP Ktery,  dostawcą samochodu będzie przedsiębiorca Z.W. „Bonex” Mirosław Nowowiejski  
z miejscowości Kamienica Polska. 

Krzysztof Szymański 

PRACE ZWIĄZANE Z LETNIM UTRZYMANIEM DRÓG

 Obecnie  Gmina Krzyżanów prowadzi ostatni etap prac w ramach letniego utrzymania dróg pole-
gający na wykonaniu ostatniego pokosu traw rosnących na poboczach dróg oraz w rowach przydrożnych, 
w tym dróg mniej uczęszczanych oraz terenach publicznych gminy Krzyżanów niebędących drogami.  
W trakcie  kończącego się już sezonu prac utrzymaniowych w każdym wydaniu Biuletynu Informacyjnego 
Samorządu Gminy Krzyżanów, zwracaliśmy się do Państwa o niepozostawianie w rowach przydrożnych 
oraz na poboczach dróg kamieni zebranych z pól, gałęzi czy odpadów mogących powodować uszkodzenie 
sprzętu. 

Zdecydowana część mieszkańców utrzymuje przyległe do swoich posesji czy pól tereny pasa dróg (pobo-
cza, rowy przydrożne) w sposób należyty nie budzący zastrzeżeń. Jednak niestety na drogowej mapie gmi-
ny są miejsca, które pomimo apeli i grożącej odpowiedzialności odszkodowawczej nazwać można czarny-
mi punktami  dla gminnych prac utrzymaniowych. W rzeczonych lokalizacjach przez zalegające kamienie 
polne i gałęzie notorycznie dochodzi do uszkodzeń kosiarek wykorzystywanych do wycinki. 

Po zakończeniu prac utrzymaniowych dróg na poboczach których spotkać będzie można niewykoszoną 
przez zalegające kamienie i gałęzie trawę, ujawnią osoby lekceważące zasady Naszej wspólnej odpowie-
dzialności za otoczenie oraz środki publiczne mieszkańców. 

Jakub Maciejewski

ZŁOTE GODY – WYJĄTKOWE ŚWIĘTO W GMINIE KRZYŻANÓW

Miłość mnoży się wtedy, kiedy się ją dzieli. Zdanie to oddaje charakter i sens Złotych Godów, które obcho-
dzimy z okazji 50 rocznicy ślubu. Przeżycie razem pięćdziesięciu wspólnych lat to akt prawdziwego odda-
nia. To powód do dumy i okazja do wyjątkowych uroczystości. 2 grudnia w Gminie Krzyżanów świętowały 
pary, które na ślubnym kobiercu stanęły w 1972 roku. A byli to:

Państwo Wiesława i Jan Karpiakowie 
Państwo Anna i Paweł Łuczakowie 
Państwo Elżbieta i Andrzej Orłow 
Państwo Henryka i Kazimierz Popławscy 
Państwo Bożena i Jerzy Sobczakowie  
Państwo Alicja i Stanisław Wikaryjczakowie.
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Edyta Gęsigóra-Maciejewska

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ZMIANY STUDIUM

Z uwagi na duże zainteresowanie firm specjalizujących się budową farm wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł na terenie gminy Krzyżanów, informujemy o możliwość składania wniosków do 
Wójta Gminy Krzyżanów o zmianę kierunków i uwarunkowań nieruchomości określonych w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów lub o zmianę przeznacze-
nia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kogo dotyczy? 
Właścicieli gruntów  IV lub niższej klasie (V,VI) ziemi oraz  nieużytków  rolnych, którzy zainteresowani 
są wykorzystaniem  swej nieruchomości na cele związane z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł 
oraz pozostali mieszkańcy (właściciele), którzy mają pomysł na inne niż dotychczasowe zagospodarowa-
nie swej nieruchomości. 

Sposób i miejsce składania wniosków:  
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzyżanów lub pocztą na adres Urząd Gminy Krzyżanów, Krzy-
żanów 10.

Wzór wniosku dostępny poniżej lub na stronie internetowej Gminy Krzyżanów: https://krzyzanow.pl/ 
Więcej informacji pod nr tel: 24-356-29-04. 
Na wnioski czekamy do 31 stycznia 2023 r.

Tak wyjątkowa okazja sprawia, że małżonków nagradza sama głowa państwa. W imieniu Prezydenta RP 
medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczył Wójt Gminy Krzyżanów Pan Tomasz Jakubowski. 
Włodarz złożył Jubilatom serdeczne życzenia i pełne uznania gratulacje za wytrwałość i wspólne życie, 
które wielokrotnie dostarcza problemów i trosk. Bycie w związku małżeńskim przez 50 lat daje powód do 
dumy, jest wzorem do naśladowania, uczy, że wspólne życie to nie tylko sielanka, to także kompromisy,  
tolerancja, opieka nad drugą osobą – mówił do obecnych na uroczystości Pan Tomasz Jakubowski. Wyra-
zem uznania były nie tylko piękne słowa, ale także bukiety kwiatów i pamiątkowe upominki, które wrę-
czył Jubilatom Wójt Gminy. Uroczystość zakończyła się symboliczną lampką szampana i jubileuszowym  
tortem. Naszym dostojnym Jubilatom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia życia w zdrowiu i dotrwa-
nia do kolejnych jubileuszy.

 Magdalena Popławska
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........................................................................

/miejscowość, data/
………………………………………………..

………………………………………………..

/wnioskodawca/
………………………………………………..

………………………………………………..

/adres do korespondencji/ 

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

WNIOSEK O ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTREZNNEGO

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846)  wnoszę o zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego działki (-ek) o numerze ewidencyjnym:

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Obręb geodezyjny...................................................................................................................................................................................................................

Dotychczasowe                 przeznaczenie:...................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Wnoszę o ustalenie dla określonego wyżej terenu przeznaczenia na: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................... 
(wskazać planowany sposób zagospodarowania nieruchomości)

……………………………………………….………………….

        (podpis właściciela/ współwłaścicieli)

UWAGA !

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu może złożyć właściciel (współwłaściciele) wnioskowanego tere-
nu lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik może być ustanowiony również po złożeniu wniosku do dalszego 
prowadzenia sprawy.
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........................................................................

/miejscowość, data/
………………………………………………..

………………………………………………..

/wnioskodawca/
………………………………………………..

………………………………………………..

/adres do korespondencji/ 

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

WNIOSEK O ZMIANĘ STUDIUM UWRUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY KRZYŻANÓW

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846)  wnoszę o zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanów dla działki (-ek) o numerze ewidencyjnym: 
 
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Obręb geodezyjny...................................................................................................................................................................................................................

Wnoszę o ustalenie dla określonego wyżej terenu przeznaczenia na: 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................
(podać wnioskowane przeznaczenie (lub inne ustalenia) do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego)

……………………………………………….………………….

        (podpis właściciela/ współwłaścicieli)

UWAGA !

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu może złożyć właściciel ( współwłaściciele ) wnioskowanego tere-
nu lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik może być ustanowiony również po złożeniu wniosku do dalszego 
prowadzenia sprawy.
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USUWANIE AZBESTU – dofinansowania z ARiMR oraz z gminy Krzyżanów

 W ramach Krajowego Planu Odbudowy na podstawie złożonych wniosków do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rolnicy z terenu gminy Krzyżanów  skorzystali ze wsparcia 
do wymiany dachu z azbestu. Stawka dofinansowania to 40 złotych do metra kwadratowego, a limit 
powierzchni dachu, którą można wymienić z dopłatą, wynosi maksymalnie 500 metrów kwadratowych. 
O dofinansowanie mogli ubiegać się rolnicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 
przyznano im dopłaty bezpośrednie, co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o dopłatę. 
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musiała być właścicielem, bądź współwłaścicielem budynku 
gospodarczego, na którym będzie wymienione pokrycie dachowe.
Tegoroczny nabór zakończył się 15 listopada 2022 roku, lecz planowane są nabory w kolejnych latach. 
 W ramach unieszkodliwienia azbestu z posesji mieszkańców gminy Krzyżanów prowadzonego 
przez gminę – dofinansowanego w części  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi  i gminy Krzyżanów - Wójt Gminy Krzyżanów informuje, iż odbiór 
azbestu od mieszkańców zakwalifikowanych dofinansowania w bieżącym roku oraz dla mieszkańców, 
którzy złożą wnioski o odbiór azbestu z posesji na 2023 rok – nastąpi w pierwszej połowie 2023 roku. 
Osoby zainteresowane dofinansowaniem (darmowym usunięciem azbestu z swojej posesji) mogą 
składać wnioski  (zapisy) w Urzędzie Gminy Krzyżanów do 15 lutego 2023 roku. 

Krzysztof Szymański

Utrzymanie terenów przyległych do Naszych nieruchomości

Zgodnie z  zapisami art. 5  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) informujemy, iż Właściciele nieruchomości przyległych do chodników 
w pasie drogi zobowiązani są do ich samodzielnego utrzymywania na wysokości nieruchomości której  
są właścicielami. 

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

Jakub Maciejewski 

„Pasowanie” pierwszoklasistów Szkół Podstawowych Gminy Krzyżanów

W dniu 13.10.2022r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie odbyły się 
uroczystości z okazji „pasowania” pierwszoklasistów. Podobne uroczystości miały miejsce 14.10.2022r.  
w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych. Z tej okazji uczennice i ucznio-
wie szkół, wraz z nauczycielami i wychowawcami, przygotowali przedstawienia. Były one niezmiernie 
interesujące i pełne dobrego humoru. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania. Na uroczystościach  
w obu szkołach obecny był Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, który przekazał na ręce dzieci  
oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie Izabelli Kaczorowskiej i Pani Dyrektor Szkoły 
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Podstawowej w Kaszewach Dwornych Moniki Zakrzewskiej prezenty w postaci piłek, z których dzieci 
będą korzystać podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych gier i zabaw. Każdy pierwszoklasista 
otrzymał również słodki upominek. 

14 października obchodzony jest co roku dzień edukacji narodowej. Z tej okazji Wójt Gminy Krzyżanów 
złożył życzenia Paniom dyrektor, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji szkół. Podziękował 
też za wysiłek i trud włożony w wychowywanie i edukowanie młodych mieszkańców naszej Gminy.

Piotr Florczak

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2022/2023

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie koniecznością zapewnienia 
przejezdności dróg na terenie Gminy Krzyżanów przedstawiamy poniżej informację dotyczącą osób i jed-
nostek odpowiedzialnych za utrzymanie przejezdności  poszczególnych dróg.  

OSP Ktery - odśnieża następujące drogi: Ktery -  Ktery PGR Ktery - Nowe Ktery - Zieleniew  - Wyręby 
Siemienickie do drogi powiatowej - Marcinów  -  Wyręby Siemienickie -  do Siemienic - Siemienice - Bro-
ny powrót do Wyrąb Siemienickich.
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OSP Młogoszyn - odśnieża następujące drogi: Młogoszyn - Siemienice do drogi w kierunku Marcinowa 
– Goliszew - Rybie do drogi wojewódzkiej nr 702 -  Rustów przez wieś, Pawłowice przy szkole do drogi 
wojewódzkiej nr 702, Pawłowice przez wieś, Micin  od drogi wojewódzkiej 702, Stefanów, Łęki Górne, 
Młogoszyn, Rybie – Goliszew, Pawłowice Łęki Majątek.

OSP Wały - odśnieża następujące drogi: Wały - Wały do p. D. Szarej – Konary koło p. Kopki - Konary 
do drogi wojewódzkiej nr 702,  Rustów do  p. Kucharczyka - Mieczysławów – Malewo do kapliczki  
w Marcinowie -  Malewo za ogrodami do drogi wojewódzkiej nr 702, - Kuchary  do  Kolonii Strzegocin 
-  Kuchary do p.  Kowalczyka, Wierzyki wszystkie drogi łącznie do Nagodowa - Wały A- Wojciechowice.

John Deere - odśnieża następujące drogi: Krzyżanów - Żakowice, Sokół- Kaszewy Kościelne - Kaszewy 
Dworne przy szkole, do p. Stępienia, przy p. Dębowskim - Kaszewy Kolonia do  skrzyżowania z drogą do 
Kaszew Dwornych, Psurze do granicy Gminy – Różanowice - Krzyżanówek- Krzyżanów Parcel- Krzyża-
nów przy  p. Kubiaku.

Koparko - ładowarka Volvo – odśnieża następujące drogi - Julianów  - Kaszewy  Tarnowskie do p. Ka-
czyńskiego i przy p. Fabianowskim do drogi krajowej nr 92, Kaszewy Tarnowskie przez wieś – Kaszewy 
Tarnowskie – Złotniki, Złotniki przez wieś, Złotniki za torami, Kaszewy Tarnowskie za torami – Uroczysko 
Leśne  - Kaszewy Dworne  do autostrady, Kaszewy Dworne do wsi Złotniki, Kaszewy Dworne do p. Wa-
lickiego, Kaszewy Dworne od pałacu, droga do p. Barylskiej – do Kaszew Kolonia w kierunku p. Łąpiesia 
oraz p. Ptaszyńskiego za wiaduktem  powrót w kierunku wsi Julianów.  

Ciągnik Pronar Zefir -  odśnieża następujące drogi: od drogi wojewódzkiej nr 702 w Młogoszynie do 
wiaduktu autostradowego, Stefanów przy wiadukcie, od wiaduktu do Łęk Kościelnych, Krzyżanówek – 
Władysławów - Jagniątki -  do Szewc Owsianych, od drogi powiatowej do wsi Władysławów oraz drogi 
przez wieś, Władysławów w kierunku Julianowa do wsi, Krzyżanówek przy Zakładzie Zagospodarowania 
Odpadami – Krzyżanówek za wiaduktem, Krzyżanówek przy MOP do drogi powiatowej.   

Ciągnik New Holland  - odśnieża następujące drogi: droga od wsi Rybie w kierunku Wyrąb do drogi po-
wiatowej, od drogi powiatowej do p. Kapruziaka, droga powiatowa do Marcinowa, od drogi powiatowej w 
Marcinowie do młyna, oraz do Państwa Sęczkowskich droga przez wieś w Żakowicach równoległa do dro-
gi powiatowej,  drogi w Zawadach, drogi dojazdowe do wsi Wojciechowice od drogi wojewódzkiej nr 702.

W sytuacji gołoledzi w miejscach niebezpiecznych (skrzyżowania) podjazdy, droga osiedlowa w Łę-
kach Kościelnych – wokół stawu oraz przy obiektach użyteczności publicznej przejezdność zapew-
niona zostanie przy użyciu piaskarki pozyskanej nieodpłatnie na wniosek Gminy Krzyżanów od 
GDDKIA w Łodzi.  

KOORDYNACJA PRACY POJAZDÓW ODŚNIEŻAJĄCYCH 
– OSOBA PEŁNIĄCA DYŻUR 

JAKUB MACIEJEWSKI  URZĄD GMINY KRZYŻANÓW TEL.  603 962 593
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UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI DRÓG POWIATOWYCH  W ZAKRESIE USUWANIA OB-

LODZEŃ WYKONUJE POWIAT KUTNOWSKI –  KONTAKT: 
DYŻURNY WYDZIAŁU DROGOWNICTWA STAROSTWA POWIATOWEGO  

W KUTNIE (24) 355 – 76 – 79

UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI WIADUKTÓW AUTOSTRADOWYCH W PASACH DRÓG 
POWIATOWYCH I GMINNYCH WYKONUJE GDDKIA   

KONTAKT DO REJNU W KUTNIE TEL 24 356 79 91 

Jakub Maciejewski

ZAKUP WĘGLA 
PO PREFERENCYJNEJ 

CENIE

   W związku z ustawą z dnia 27 
października 2022 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krzyżanowie 
przyjmuje wnioski o zakup preferencyjny 
paliwa stałego. Osobami uprawnionymi 

do zakupu preferencyjnego paliwa stałego są gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy 
lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek.
Sprzedaż tego paliwa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie 
Gminy Krzyżanów będzie prowadził pośredniczący podmiot węglowy –
P.H.U. „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak, Młogoszyn 2, 99-314 Krzyżanów; tel. 604-262-305.
Cena paliwa stałego będzie wynosić 2000,00 zł brutto za 1 tonę (cena dotyczy następującego asortymentu: 
groszek/ekogroszek, orzech, miał).
Gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego może zakupić paliwo stałe do 1,5 tony do 31 
grudnia 2022r. i do 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.

P.H.U. „WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak zapewnia w cenie 2000,00 zł dowóz opału do miejsca 
zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy są zdecydowani na preferencyjny zakup paliwa stałego składają do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie osobiście, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krzyżanowie, Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów lub za pośrednictwem platformy ePUAP: 
/urzadgminywkrzyzanowie/SkrytkaESP wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie 
na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego.
Zaświadczenie jest wolne od opłat i stanowi podstawę do zakupu paliwa stałego w P.H.U. „WĘGLO-BUD”
Chętni mieszkańcy, którzy nie zgłosili jeszcze zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego 
proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.

Ewelina Jaworska
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Teatr Kamishibai w Bibliotece

 W dniach 21-25 października 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie odbyły się 
warsztaty z Teatru Kamishibai. Czym jest Teat Kamishibai? KAMI to papier, SHIBAI to teatr  –  KAMI-
SHIBAI to Papierowy Teatr.

W warsztatach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego    w Krzyżano-
wie: klasa 4 pod opieką pani Teresy Arseniuk-Gawryszczak, klasa 5 pod opieką pani Ewy Chojnackiej oraz 
klasa 6 pod opieką pani Anny Tecław.

Uczniowie przy użyciu dostępnych materia-
łów, takich jak np. koperta, bibuła, flama-
stry, mieli za zadanie wykonać własną scenę  
teatralną. Tematem przewodnim zajęć był 
znany i lubiany młody czarodziej – Harry 
Potter oraz jego przyjaciele: Hermiona i Ron. 

Uczestnicy warsztatów wykazali się niesa-
mowitą wyobraźnią. Wśród prac można było 
zobaczyć słynny peron 9 i ¾, domek Hagrida 
i jego pająki oraz wiele innych pomysłowych 
scen.

Sylwia Dębowska

Dzień Seniora

 Październik jest uważany za Miesiąc Seniora, z tej okazji 28 października 2022 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie odbyła się Potańcówka z Kapelą Krośniewiacy.

Nasi Seniorzy są bardzo ważną i wartościową częścią krzyżanowskiej społeczności, uczestniczą w życiu 
gminy Krzyżanów oraz w organizowanych różnego rodzaju wydarzeniach. To z myślą o nich powstał  
pomysł zorganizowania Potańcówki.

Potańcówkę rozpoczęły wspólne życzenia dla seniorów od Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Krzyżanowie Justyny Ozdowskiej i Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego. Nie mo-
gło też zabraknąć kilku słów od Prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów pana  
Zygmunta Jasińskiego. 

Na gości czekał słodki poczęstunek, dobra zabawa i tańce. Goście mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie przy 
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Kapela Krośniewiacy

Seniorzy na Potańcówce z Kapelą  
Krośniewiacy

Tak Krzyżanów obchodził Narodowe Święto Niepodległości

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,  
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” 

Józef Piłsudski

 Gminne obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się przy 
pomniku w Krzyżanowie, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół podstawowych  
z Kaszew Dwornych, Krzyżanowa, Kter oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczy-
sławowie w asyście pocztów sztandarowych, złożyły wiązanki kwiatów. Następnie zgromadzeni uczestni-
cy w asyście pocztów sztandarowych na czele z dowódcą uroczystości Zygmuntem Jasińskim - Prezesem 
Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników, odznaczonym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie odbyła się artystyczna część 
uroczystości. 

specjalnie przygotowanej na tę okazję ściance.

Dziękujemy Kapeli Krośniewiacy za koncert oraz świetną zabawę przy znanych i lubianych piosenkach.

Sylwia Dębowska



19Biuletyn  Informacyjny • nr 5 (146) grudzień 2022

KULTURA

Uczestnicy Gminnych Obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości, jak co roku zgromadzili się w krzy-
żanowskim miejscu patriotycznej pamięci, aby oddać 
hołd bohaterom, którzy walczyli o wolność

W części pierwszej, przygotowanej przez Panią Annę Zawiślak oraz uczniów Szkoły Podstawowej  
im. prof. Władysława Szafera w Kterach publiczność zgromadzona na sali obejrzała program pt. „Pax”, 
który dzięki zastosowaniu mnogości środków wyrazu, stanowił bardzo atrakcyjną w odbiorze lekcję histo-
rii.

Drugą częścią wydarzenia był koncert Zespołu Śpiewaczego „Rustowianki” przy akompaniamencie  
instruktora muzyki Konrada Orlikowskiego. Członkinie zaprezentowały się w różnorodnym repertuarze, 
na który składały się najpopularniejsze pieśni i piosenki patriotyczne,  w chwytającym za serce, ludowym 
wydaniu.

Nie zabrakło też krótkich wystąpień okolicznościowych podkreślających wagę i znaczenie wolności  
zarówno dla całego narodu jak i dla jednostki. Głos zabrali Wójt Gminy Krzyżanów pan Tomasz Jakubow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów pan Wiesław Czekaj oraz pan Zygmunt Jasiński.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w świętowaniu kolejnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Nasz kraj.

Magdalena Idziak

O godną oprawę uroczystości zadbały szko-
ły z terenu Gminy Krzyżanów. Na zdjęciu w 
kolejności poczty sztandarowe: Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczy-
sławowie, Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Krzyżanowie, Szkoły Pod-
stawowej im. Ireny Kosmowskiej w  Kasze-
wach Dwornych oraz Szkoły Podstawowej 
im. prof. Władysława Szafera pod dowódz-
twem Pana Zygmunta Jasińskiego
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Członkinie Zespołu Śpiewaczego „Rusto-
wianki”. Folklor to jeden z elementów pol-
skiej tożsamości – pamiętajmy o tym nie tylko 
od święta

Grzybobranie w Krzyżanowie

„Grzybobranie w Krzyżanowie” to pierwsza gra terenowa organizowana przez Gminną Bibliotekę Publicz-
ną w Krzyżanowie, która odbyła się 25 listopada 2022 r.

Znana i lubiana gra planszowa „Grzybobranie” została przekształcona w grę 3-D. Pionkami w grze byli 
młodzi mieszkańcy z terenu Gminy Krzyżanów.

Zadaniem uczestników było zebrać jak najwięcej jadalnych grzybów, unikanie muchomorów oraz wykona-
nie dodatkowych zadań z pól niespodzianek.

Sylwia Dębowska

Grzybobranie w Krzyżanowie
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Twórcze spotkania z młodymi i zdolnymi, czyli słów kilka o warsztatach DIY

 Co robimy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie? Między innymi rozwijamy kre-
atywność, pomysłowość i zdolności manualne młodych mieszkańców podczas warsztatów DIY.

Każdym zajęciom przyświeca inny temat przewodni. Staramy się też zadbać o różnorodność  technik na-
szych rękodzielniczych działań. Wspólnym mianownikiem jest samodzielne wykonywanie przedmiotów 
przy wykorzystaniu twórczej wizji uczestników. Podstawy są określone, resztę ogranicza tylko wyobraźnia 
dzieci... Z wielką radością możemy przyznać, że warsztaty cieszą się dużą popularnością, o czym świad-
czy ekspresowe wręcz tempo zapisów, po każdym opublikowanym ogłoszeniu na naszym facebookowym 
profilu. Kreatywne prace, uśmiech i zadowolenie uczestników, to bezcenne źródło satysfakcji i motywacji. 
W tym miejscu dziękuję rodzicom, za to, że wspierają pasję tworzenia swoich dzieci, dbając by dotarły 
na zajęcia do Krzyżanowa. Dziękuję także, za wszystkie ciepłe słowa. Będziemy dalej tworzyć i „robić to 
po swojemu”, zgodnie z założeniem filozofii „Do It Yourself”. Najważniejsze jest bowiem wspólne zaan-
gażowanie w rozwijanie zainteresowań, indywidualnych predyspozycji i pomoc w odkrywaniu różnych 
możliwości wyrażania siebie. 

Warsztaty, w trakcie roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców, odbywają się w piątkowe popołudnia.

O ich tematyce i terminie informujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, publikując plakat 
promujący zajęcia na facebookowej stronie Ośrodka tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Zajęcia są bezpłatne. Zapewniamy narzędzia i materiały do pracy, od czasu do czasu prosząc o przyniesie-
nie ze sobą jakiegoś elementu. Efekty pracy na warsztatach dzieci zabierają do domu.

Zapisy przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, po zamieszczeniu informacji do wyczerpania limitu miejsc 
lub daty na ogłoszeniu. Najczęściej lista zapełnia się w ciągu paru godzin po publikacji plakatu warszta-
towego, co niezmiernie cieszy. Świadczy to niezbicie o zapotrzebowaniu na zajęcia w tej formule. Dzieci 
chcą tworzyć i wyrażać się przez plastyczno-techniczne prace, a rodzice je w tym wspierają. By zapewnić 
swobodę oraz odpowiednie tempo działania danej grupie, a finalnie odpowiedni efekt w postaci skończonej 
pracy, liczba miejsc na warsztatach jest i musi być ograniczona –liczymy na Państwa zrozumienie w tym 
względzie.

Instruktor zajęć DIY
Magdalena Idziak

Jakie t-shirty chcemy nosić? Takie, których  
design zaprojektujemy sami dla siebie!
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Podczas listopadowych warsztatów zadbaliśmy o wy-
strój naszych pokoi i elementy garderoby związanej 
z Hallween

„Inspiracje na świąteczny czas”… sznurek, nożyczki 
i wyobraźnia…

…tak „rodziły” się „Krzyżanowskie Anioły”
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Informacja dotycząca zajęć dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych  

(16.01-29.01. 2023 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

 Informujemy, że dokładny harmonogram zajęć przewidzianych na okres wypoczynku zimowego 

w naszym Ośrodku, opublikowany zostanie w pierwszym tygodniu stycznia 2023 r. na naszej stronie FB: 

tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Po zamieszczeniu programu ferii, przeprowadzone zostaną zapisy telefoniczne na poszczególne zajęcia 

i warsztaty, które będą miały miejsce w godzinach pracy GOKiS tj. między  8.00, a 16.00, w wymiarze 

ok. 2 godzin, w wyznaczonych w harmonogramie datach. Nie zabraknie warsztatów DIY, gier planszowych 

oraz innych atrakcji.
Dyrektor i Pracownicy 
GOKiS w Krzyżanowie
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KONKURSOWY ZAWRÓT GŁOWY                                                                                                     

 Ostatnie miesiące zaowocowały w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach 

Dwornych w konkursy z edukacji polonistycznej.                 

27 października odbył się szkolny konkurs ortograficzny pt. „Szkolny Mistrz Ortografii”. Uczniowie 

rozwiązywali testy sprawdzające znajomość polskiej ortografii i interpunkcji, dostosowane do umiejętności 

poszczególnych grup wiekowych. Tytuł „Szkolnego Mistrza Ortografii” zdobyła Lena Michałowska 

uczennica klasy IV, wicemistrzem został czwartoklasista Maciej Janicki. Wyróżnienia otrzymali 

Michalina Truszczyńska, Davy Thompson i Filip Balcerzak. Wyrażamy uznanie dla  laureatów, tym 

bardziej, że ortografia nie jest łatwa. 

7 listopada  Davy Thompson i Szymon Aleksandrzak, uczniowie klasy V wzięli udział w V edycji Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej” w ramach obchodów Święta Niepodległości, 

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Patriotyczny Listopad

 Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły już po raz kolejny uczestniczyli w akcji organizowanej pod 

patronatem Ministra Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”.  W tygodniu poprzedzającym Dzień Wszystkich 

Świętych  wielokrotnie odwiedzaliśmy pobliski cmentarz, aby uporządkować mogiły poległych żołnierzy 

i zapalić znicze. Każda klasa poświęciła przynajmniej jedną godzinę lekcyjną w ramach zajęć świetlico-

wych, lekcji religii, godziny do dyspozycji wychowawcy   i wiedzy o społeczeństwie na poznanie historii 

bohaterskich obrońców ojczyzny z czasów II wojny światowej. Każdy uczeń i przedszkolak zapalając znicz 

na żołnierskim grobie, wie, dlaczego czcimy w ten sposób wszystkich zmarłych, nie tylko tych, którzy od-

dali życie za wolną ojczyznę. Każdy uczeń wie, jak ważne dla jego tożsamości są lokalne miejsca pamięci. 

W tym roku naszą szczególną uwagę zwróciła mogiła z II połowy XIX wieku ks. Macieja Benedykta Pod-

ziemskiego i ks. Jana Piskorskiego. Na prośbę jednej z mieszkanek naszej gminy otoczyliśmy ten zabytko-

w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. 

W konkursie rywalizowało 20 uczestników ze szkół podstawowych powiatu kutnowskiego. Artystyczne 

interpretacje utworów patriotycznych z epoki romantyzmu oceniane były przez nauczycieli języka polskiego 

w ZS nr 1 w Kutnie w dwóch kategoriach wiekowych : klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Możemy śmiało 

powiedzieć o kolejnym już sukcesie naszych recytatorów: Davy Thompson zajął II miejsce recytując znany 

wszystkim fragment „Pana Tadeusza – Inwokację” A. Mickiewicza a Szymon Aleksandrzak wywalczył 

III miejsce prezentując „Hymn (Bogarodzico, Dziewico!)” Juliusza Słowackiego. Gratulujemy udanych 

występów i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

17 listopada rozstrzygnięty został  Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „Kocham 

moją Ojczyznę”. Chętni uczniowie klas 0 – VIII prezentowali dowolny utwór poetycki związany 

z tematyką patriotyczną. Jury  w składzie: Monika Zakrzewska - przewodnicząca, Anna Cholewa – członek, 

Renata Ancerowicz – członek ,wyłoniło zwycięzcę    z każdej grupy wiekowej: 

Klasa 0 – Adam Walburg  - Marek Głogowski „Pora wesoła”  

Klasy I-II – Lena Kucharska -  Wanda Chotomska „Twój dom” 

Klasy III-IV – Zuzanna Kaczyńska -  Małgorzata Strzałkowska „Polska”  

Klasy V-VIII – Szymon Aleksandrzak  - Artur Oppman „Orlątko”     

Cieszy fakt, że uczniowie chętnie  prezentują swoje umiejętności na forum szkoły i poza nią , rozwijając 

tym samym swoje zainteresowania. Cieszy nas również to, że tak poważny repertuar, jakim jest poezja 

patriotyczna spotkał się z naprawdę dużym zainteresowaniem. 

Wszyscy uczestnicy szkolnych konkursów otrzymali dyplomy i słodki upominek.

Na zwycięzców natomiast czekały nagrody książkowe i rzeczowe.
                                  Renata Ancerowicz

Monika Zakrzewska
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

22 listopada 2022r. w Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach odbył się apel z tej okazji 

Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Jest to moment, w którym 

uwaga wszystkich skierowana jest na dzieci i ich prawa. Bardzo istotne jest zatem, aby od najmłodszych 

lat edukować w tej kwestii ,poznawać te prawa by mieć ich pełną świadomość. We wszystkich grupach 

wiekowych zostały podjęte różnorodne działania. Przedszkolaki kolorowały tematyczne kolorowanki. 

Klasy III-VIII wzięły udział w Apelu i wykonały plakat ,,Mamy Prawo Do”....
                                    Małgorzata Wilanowska

wy grób opieką. 

Innym patriotycznym akcentem w naszej szkole był udział w akcji „Szkoła do Hymnu”. W czasie gdy  

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbywały się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodle-

głości, uczniowie klas 0-8 punktualnie o 11.11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Wspólne wykonanie 

hymnu poprzedziła krótka historia Święta Niepodległości, którą przedstawiła pani Katarzyna Nowaczew-

ska podczas uroczystego apelu. 

Patriotyczny listopad kończy udział uczniów klasy VIII w kolejnej edycji projektu edukacyjnego  

„BohaterON w twojej szkole – Włącz historię”, dedykowanego Powstańcom  Warszawskim. 

Relacje z przebiegu poszczególnych wydarzeń udokumentowane licznymi zdjęciami wykonywanymi  

przez  samych uczniów sprzętem fotograficznym zakupionym w ramach programu Laboratoria Przyszłości 

znajdują się na oficjalnej stronie internetowej szkoły i szkolnym facebooku.
Renata Ancerowicz

Monika Zakrzewska
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Wycieczka do Warszawy

4 października 2022 r. sześćdziesięciopięcio osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami uczestni-
czyła w wycieczce do Warszawy. Początek przygody w stolicy rozpoczął się od zwiedzania zabytków dzie-
dzictwa narodowego na Starym Mieście.  Dłuższą chwilę dzieci spędziły przy kolumnie króla Zygmunta. 
W katedrze Jana Chrzciciela pan przewodnik zwrócił uwagę uczniów na tablice pamiątkowe i pomniki 
sławnych bohaterów, których losy związane są nierozłącznie z historią naszej ojczyzny. Spacerując uro-
kliwymi uliczkami opowiadał uczniom o niezłomnych warszawiakach, którzy do ostatnich dni wojny nie 
opuścili swojego miasta. Przy pomniku Małej Syrenki przybliżył uczniom historię powstania Warszawy. 
Podziwiając mury Barbakanu wycieczka dotarła do Pomnika Małego Powstańca, który wzbudził wielkie 
zainteresowanie, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników wycieczki. Przewodnik w sposób obrazowy 
przybliżył i wyjaśnił rolę i zaangażowanie dzieci w Powstaniu Warszawskim. Przy pomniku Jana Kiliń-
skiego oraz kamieniu pamiątkowym, gdzie znajdował się dom Marii Konopnickiej, opowiedział uczniom  
o tych dwóch sławnych postaciach.

O 11.15 dzieci usłyszały hejnał Warszawy, który jest grany z Zamku Królewskiego. Przewodnik 
wyjaśnił dzieciom symboliczne znaczenie godziny, gdyż hejnał jest grany raz na dobę i tylko o 11.15, po-
nieważ podczas bombardowania Warszawy w 1939 właśnie na tej godzinie zatrzymał się zegar na Zamku 
Królewskim.

Niewątpliwą atrakcją, zwłaszcza wśród młodszych uczniów, była wizyta na Stadionie Narodowym. 
Zachwyt wzbudziły jego wielkość i widoki, które można stamtąd oglądać.. wielkie emocje wywołał u dzieci 
pobyt w Centrum Nauki Kopernik. Tutaj po omówieniu zasad bezpieczeństwa i zachowania się w miejscu 
publicznym uczniowie  samodzielnie eksperymentowali na ustawionych eksponatach. Przeprowadzone do-
świadczenia okazały się tak ciekawe, że żal było opuszczać to miejsce. Ostatnim punktem wycieczki był posiłek  
w restauracji McDonald’s. Wróciliśmy do szkoły zmęczeni, ale pełni wrażeń i nowych doświadczeń.  
Ci uczniowie, którzy Warszawę odwiedzili po raz pierwszy już myślą, by tam wrócić. Przecież w stolicy 
jest tyle do zwiedzania!

Teresa Arseniuk-Gawryszczak
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GMINA KRZYŻANÓW DAWNIEJ I DZIŚ

 Wójt Gminy Krzyżanów postanowił, aby spisać  najważniejsze informacje o gminie Krzyżanów 

na przestrzeni lat 1809 – 2022. Wydana zostanie zatem książka pod tytułem „Gmina Krzyżanów dawniej 

i dziś”. Będzie ona zawierać historię powstania oraz funkcjonowania gminy Krzyżanów kiedyś i współcze-

śnie. Oprócz tych informacji umieszczone zostaną  składy rad, wykazy sołtysów oraz aneks fotograficzny. 

Mamy nadzieję, że wydanie spodoba się czytelnikom i będzie stanowić źródło wiedzy, a dla niektórych 

również wspomnień.

 Książkę będzie można zakupić, a szczegółowe informacje na temat jej zakupu będzie można uzyskać pod 

numerem telefonu 24 356 29 10.

Izabella Sobolewska

PUNKT APTECZNY PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W KRZYŻANOWIE

 Z końcem miesiąca listopada 2022 roku po 28 latach zakończyła swoją działalność apteka ESKULAP 

w Krzyżanowie. W związku z tym, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, szczególnie osób starszych 

przygotowywany jest przetarg na najem lokalu po aptece z kontynuacją przeznaczenia jako apteka lub 

punkt apteczny. Obowiązujące terminy ustawowe wskazują, iż umowa z nowym podmiotem  będzie mogła 

zostać zawarta na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.  Informacje w sprawie wyboru oferty i funkcjono-

wania apteki  zostaną Państwu przekazane po rozstrzygnięciu sprawy.

Jakub Maciejewski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

         Prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Rok 2022 

był kolejnym rokiem realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Liczbę uzależnionych od alkoholu i nadużywających napoje alkoholowe w sposób szkodliwy dla siebie 

i swoich bliskich, szacuje się na około 77 osób w gminie. Problem związany z nadużywaniem alkoholu 

dotyczy także członków ich rodzin. W większości są to rodziny ubogie, korzystające z pomocy finansowej 

i rzeczowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podkreślić należy, że problem ten występuje również 

w rodzinach zamożnych. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  ze środków 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA
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uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizuje Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę 

Gminy Krzyżanów. Głównym celem programu jest zapobieganie problemom związanym z alkoholizmem  

i przemocą. Podstawowym zadaniem Komisji jest zwiększenie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu 

i współuzależnienia dla mieszkańców gminy poprzez:  motywowanie i kierowanie na leczenie odwykowe, 

udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej, refundowanie 

wszywek antyalkoholowych. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje 

czynności zmierzające do objęcia leczeniem osób uzależnionych, motywuje osoby nadużywające 

alkoholu do podjęcia leczenia, przyjmuje wnioski w sprawie kierowania na przymusowe leczenie 

odwykowe, przygotowuje dokumentację wymaganą przy kierowaniu wniosków do Sądu o zobowiązanie 

do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w ośrodku zamkniętym. Gminna Komisja  

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi również działalność informacyjną i edukacyjną  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wspomaga działalność instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, które służą rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Komisja może kontrolować punkty 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem prawidłowego oznakowania i informowania 

o szkodliwości napojów alkoholowych, a także sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W 2022 roku 

Komisja zaopiniowała 4 postanowienia w sprawie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu i wydała 

4 zezwolenia oraz 2 jednorazowe zezwolenia na zakup piwa. W przypadku złamania zakazu sprzedaży 

alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów 

alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel 

publiczny. W wyniku przeprowadzonych rozmów motywujących 10 osób podjęło dobrowolne leczenie dla 

których Komisja sfinansowała zabieg wszywki w postaci esperalu. Profilaktyczna działalność skierowana 

była też dla dorosłych mieszkańców gminy Krzyżanów dla których przeprowadzone zostały pogadanki 

na temat upowszechniania zdrowego stylu życia, z dala od nałogów. Komisja ściśle współpracowała  

z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Krzyżanów, gdzie częstym powodem zakładania ,,Niebieskich 

Kart‚’ był alkohol spożywany przez sprawców przemocy. Dlatego też kierowano ich na rozmowy do Punktu 

Konsultacyjnego, który działa przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Krzyżanowie.

Ponadto informujemy, że Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych działający 

przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowie czynny jest w każdą 

środę miesiąca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie w godzinach: 15.00  -17.00. 

Telefon (24) 326-29 - 09.

Zapraszamy!
       Dorota Meronk
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KTERY – SOŁECTWO NA PLUS

 To już trzeci projekt zrealizowany w miejscowości Ktery, a zgłoszony przez sołtysa do konkursu 
w ramach programu ,,Sołectwo na plus” przy współudziale środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego w zakresie pomocy finansowej na wykonanie małych projektów lokalnych 
na terenie wiejskim. Przedmiotem działania był generalny remont przydrożnej kapliczki z 1945 r. 
usytuowanej na terenie dawnej PSK. Głównym powodem przystąpienia do projektu była chęć ocalenia od 
zniszczenia i zapomnienia obiektu o dużej wartości religijnej, historycznej i sentymentalnej dla naszego 
sołectwa. Ze środków budżetu Województwa Łódzkiego sołectwo otrzymało 12 000,00 zł, natomiast 
pozostała część sfinansowana została ze środków własnych Gminy w wysokości 5 000,00 zł oraz środków 
pochodzących od mieszkańców wsi Ktery w kwocie 11 000 zł i sponsorów 5 000 zł. Całkowita wartość 
zadania to  33 000 ,00 zł.

 W ramach projektu mieszkańcy wykonali 
prace porządkowe wokół kapliczki, nasadę roślin 
ozdobnych, demontaż starego i zamontowanie 
nowego ogrodzenia, czyszczenie dachówek, 
pomoc przy zakładaniu kostki brukowej oraz 
usuwaniu konarów drzew.

 Składam serdeczne podziękowania Urzędowi 
Marszałkowskiemu  Województwa Łódzkiego, 
Wójtowi Gminy Krzyżanów Panu Tomaszowi 
Jakubowskiemu, Radzie Gminy oraz Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Szczególne podziękowania 

należą się mieszkańcom Kter (SK), którzy przekazywali na ten cel comiesięczne składki oraz Paniom: 
Wacławie Wojciechowskiej, Teresie Kalczyńskiej i Barbarze Walczak, które wykazały się determinacją  
i dużą aktywnością na rzecz odnowienia kapliczki. Projekt mógł być zrealizowany dzięki wsparciu sponsorów 
oraz  pracy  mieszkańców, którzy nie szczędzili własnych środków,  sił, czasu i sprzętu do wykonania 
wspólnego zadania. Byli to: Ewa Matuszewska, Wiesława Kawka, Andrzej Romanowski, właścicielowi firmy 
Arkadia z Jaktorowa - darmowe założenie kostki brukowej, Krzysztof i Mariola Byczkowscy - przekazanie 
roślin ozdobnych, Karol Dziędziela, Adam Franciszkiewicz,  Jan Sobczyk, Andrzej Majchrzak, Łukasz 
Wojciechowski, Tadeusz Majchrzak, Jan Gomulak, Alojzy Sęczkowski, Tobiasz Majchrzak, Dominik 
Kasprzyk, Hubert Olek, Ewelina Wojciechowska, Iwona Majchrzak, Adam Kominiak, Ireneusz Adamiak, 
Jan Wojciechowski, Czesław Lewandowski, Krzysztof Misztal, Tomasz Misztal, Marek Gnatowski, Paweł 
Stangreciak, Krzysztof Baranowski, Jan Błaszczyk, Piotr Błaszczyk, Marcin  Kamelak, Gospodarstwo  
w Kterach, Sławomir Przybylak oraz Katarzyna i Marek Kotarscy. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Więcej informacji na fb Sołectwo Ktery.    

                                                                                                                                               Marek Kotarski  

                                                                                                                                              Sołtys wsi  Ktery
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW 

KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE KRZYŻANÓW W ROKU 2023 

 
PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 
2023 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień miesiąc 

Rodzaj odpadów Dzień miesiąca 
  

Odpady 
Komunalne 18 15 15 14 10 9 5 1/30 27 25 22 20 

Selektywna - 
żółte worki 16 13 13 13 8 5 3/31 28 25 23 20 18 

Selektywna - 
niebieskie worki   24        2  

Selektywna - 
zielone worki  28   24   10   9  

Odpady 
biodegradowalne
brązowe worki 

  17   14   7   1 

 
 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie sprzed posesji w 
dniach 06.04.2023 
 
Uwaga: 
Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach 
oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.  
 
Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury. 
 
Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki. 

Do worków brązowych można wkładać drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne (odpady odbierane 
będą wyłącznie z worków). 

W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane ! 

Worki można odbierać u kierowcy lub w siedzibie firmy. 

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości 
oddrogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi. 

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.: 
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.        Urząd Gminy Krzyżanów 
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno        Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów 
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka       Tel.:24-356-29-04,24-356-22-00 
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta      sekretariat@krzyzanow.pl 
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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. 

Niech te Święta Bożego Narodzenia

przyniosą radość i nadzieję na dobry czas

oraz piękno świata i życzliwość ludzi.

Niech przeżycie tajemnicy Narodzenia Pańskiego

wypełnia serca miłością i nadzieją,

która pozwala z odwagą patrzeć w przyszłość.

Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku życzy

Zygmunt Jasiński 
Prezes Stowarzyszenia 

Wspierającego  Rozwój Gminy Krzyżanów
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