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Drogie Panie!

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Czekaj

Wójt Gminy
Tomasz Jakubowski

Z okazji Dnia Kobiet

	 Z	 okazji	 Dnia	 Sołtysa	 wszystkim	 sołtysom	 Gminy	 Krzyżanów	 
życzymy	 dużo	 zdrowia,	 wszelkiej	 pomyślności,	 wytrwałości	 oraz 
sukcesów	 w	 działalności	 sołeckiej.	 Jednocześnie	 składamy	 serdecz-
ne	podziękowania	 i	 słowa	uznania	 za	Waszą	pracę	 i	 zaangażowanie 

w	realizację	określonych	celów	oraz	działalność	na	rzecz	rozwoju	i	poprawy	jakości	życia	
całej	społeczności	gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czekaj
Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

	 Dzień	 Kobiet	 to	 wyjątkowe	 i	 piękne	 święto, 
w	którym	mamy	okazję	zwrócić	szczególną	uwagę	
na	niezastąpioną	rolę	kobiet	w	dzisiejszym	świecie.	
Dziękujemy	 za	 to,	 że	 jesteście	 skarbnicami	 życio-
wej	wiedzy,	pełnymi	siły,	kreatywności	i	gotowości 
do	 działania	 na	 każdym	 polu	 aktywności. 
	 Dziękujemy	za	wrażliwość,	troskę	i	zrozumie-
nie	drugiego	człowieka,	za	uśmiech	i	piękno,	jakie	
wnosicie	każdego	dnia.

W	Święto	Kobiet	życzymy	przede	wszystkim,	by	Wasi	bliscy	docenili	to,	jakie	jesteście	inspi-
rujące	i	jak	wiele	dajecie	z	siebie	dla	ich	dobra.	Życzymy	spełnienia	najskrytszych	marzeń,	
realizacji	planów,	odwagi	do	działania,	a	 także	zdrowia	 i	siły	do	podejmowania	wyzwań	
codzienności.

Dziękujemy	za	to,	że	Jesteście!
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A czemu Pan dr Andrzej Stelmaszewski, redaktor i właściciel gazety

Powiatowe Życie Kutna tak kłamie?

Od września 2022 roku wszyscy zauważyliśmy zwiększone zainteresowanie przez gazetę Powia-

towe Życie Kutna Gminą Krzyżanów, pracą Rady Gminy, Urzędu Gminy, a przede wszystkim moją osobą  

- Wójta Gminy Krzyżanów.

Pretekstem do „zaczepki” był temat odłączenia wody podczas awarii przyłącza wodociągu w 2021 

roku u jednej z rodzin mieszkającej w Krzyżanówku. Dzisiaj, po 19 miesiącach od tamtej sytuacji (mimo 

wielu nieprzyjemności) z pełną odpowiedzialnością mogę oświadczyć, iż gdyby powtórzyło się podobne 

zdarzenie, powodujące duży wyciek wody z sieci gminnej, zagrażające wielodniowym brakiem wody dla 

wszystkich mieszkańców Gminy Krzyżanów, podjąłbym taką samą decyzję. 

W mojej ocenie odcięcie wody jest tylko pretekstem dla pisanych przez pana Andrzeja Stelmaszew-

skiego artykułów w PŻK. Prawdziwym powodem są zbliżające się wybory samorządowe w kwietniu 2024 

roku.  

Dla pana Andrzeja Stelmaszewskiego, właściciela gazety, jest to perspektywa stałego źródła docho-

du. Oczywiście pod warunkiem, że Wójtem Gminy nie będzie Tomasz Jakubowski.

Gazeta PŻK działa od 1998 roku. Do 2022 roku dla mieszkańców gminy Krzyżanów dystrybuowa-

na była w ilościach ok. 50 sztuk każdego kolejnego wydania. Z rozpowszechnianiem gazety bywało różnie, 

jedne wydania były przywożone i układane w korytarzu Urzędu Gminy a inne nie widziały Krzyżanowa. 

Bywały sytuacje, że Gmina zlecała publikacje w PŻK, dotyczące np. dożynek gminnych ale niestety pomi-

mo, że w wydaniu opisane były dożynki, gazeta na teren Krzyżanowa w ogóle nie docierała. 

Sam osobiście interweniowałem u właściciela gazety i prosiłem o dostarczenie opłaconych egzem-

plarzy.  Tymczasem właściciel gazety zamiast usprawnić swoje usługi, wyciągał do gminy ręce po coraz 

większe pieniądze. W 2007 roku, zaprzestaliśmy współpracy w zakresie opracowania i druku Biuletynu 

Informacyjnego Gminy Krzyżanów, w latach 2015-2018 zlecaliśmy już tylko publikację dożynek i innych 

drobnych ogłoszeń za kwotę około 1500 zł rocznie a od 2018 roku, gazeta nie zarabia na gminie nic. Jest 

takie powiedzenie: „jak się dba, tak się ma”.

Od stycznia 2007 roku Biuletyn Informacji Gminy Krzyżanów jest redagowany przez pracowników 

Urzędu Gminy a drukowany przez Zakład Poligraficzny w Kutnie, przy ul. Oporowskiej. Gmina na tym 

oszczędza i jednocześnie zyskała rzetelną obsługę. 

Przypomnę, że Wójtem Gminy Krzyżanów zostałem w 2006 roku. Stanowisko objąłem po uprzednio 

zarządzającym gminą Wójcie Bogdanie Wosieckim. Wówczas, była to jedna z gmin, potrzebujących wielu 
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inwestycji, m.in. w szkoły, drogi, świetlice. Swoją pracę rozpocząłem od szczegółowej analizy wszystkich 

dochodów, a także od jeszcze bardziej wnikliwej analizy wydatków.

Podczas analizy wydatków zauważyłem, że wiele firm większych jak i mniejszych, wykonywało 

prace dla Gminy Krzyżanów powyżej cen wolnorynkowych. Jedną z takich firm była Gazeta Publicystycz-

no-Promocyjna Powiatowe Życie Kutna.

Pomimo, że PŻK nie posiadało własnej drukarni, składało i drukowało dla Gminy Krzyżanów Biu-

letyn Informacyjny Gminy Krzyżanów, biorąc za to duże pieniądze. Było to jedną z przyczyn zerwania 

naszej współpracy. Druga przyczyna ma inny aspekt i inne podłoże, ale na tym etapie pozwolę sobie nie 

ujawniać szczegółów. 

Dziś Pan redaktor, właściciel gazety dr Andrzej Stelmaszewski w swoich artykułach pisze o złym 

zarządzaniu Gminą Krzyżanów przez Wójta Tomasza Jakubowskiego. Szkoda, że nie napisze prawdy,  

że chodzi mu o pieniądze. Gmina Krzyżanów już od początku 2007 roku przestała być dla niego stałym 

źródłem dochodu. 

W ostatnich miesiącach praktycznie w każdym wydaniu PŻK zamieszczony jest artykuł poświęco-

ny Gminie i Wójtowi Gminy. Są to artykuły szkalujące i obrażające moją osobę. Żaden z tych artykułów nie 

został napisany na podstawie zweryfikowanych, rzetelnych informacji. Większość publikowanych treści, 

to słowa wyrwane z kontekstu jakiegoś dokumentu lub przekazane przez promowanego w tych artykułach 

byłego wójta Bogdana Wosieckiego. W większości są to treści niezgodne z prawdą. 

Panu publicyście dr Andrzejowi Stelmaszewskiemu, niestety najlepiej wychodzi pisanie gratulacji 

i podziękowań samemu sobie, we własnej gazecie.

Na terenie powiatu kutnowskiego mamy kilka gazet ukazujących się systematycznie. Każda z tych 

gazet przed wydaniem artykułu weryfikuje tekst, sprawdza rzetelność dostarczanych i publikowanych tre-

ści. Nie obraża, nie pomawia, zachowuje pewien poziom przyzwoitości,. Niestety redaktor dr Andrzej 

Stelmaszewski nie zna i nie stosuje, szeroko rozumianego słowa przyzwoitość. Pisze „co mu ślina na język 

przynosi”, a obrażanie i pomawianie innych stało się wręcz normą. 

Znając cel, jakim służą pisane artykuły należy się spodziewać, że gazeta Powiatowe Życie Kutna, 

będzie dostarczana mieszkańcom Gminy Krzyżanów tylko do czasu najbliższych wyborów samorządo-

wych, czyli do kwietnia 2024 roku, później żadnemu z wyżej wymienionych Panów, nie będzie się to 

opłacało. 

W związku z ciągłymi pomówieniami co do mojej osoby, których dopuszcza się Pan Bogdan  

Wosiecki, skierowałem przeciwko niemu sprawę do sądu o przestępstwo pomówienia z art. 212 §1 KK. 

Natomiast przeciwko redaktorowi i właścicielowi PŻK, Panu dr Andrzejowi Stelmaszewskiemu, został 
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Niesłuszne zarzuty stawiane w „Powiatowym Życiu Kutna”

 Od pewnego czasu, nawet bezpośrednio do domów mieszkańców naszej gminy, dostarczana jest 
gazeta „Powiatowe Życie Kutna”. Właściwie w każdym wydaniu zamieszczony zostaje artykuł dotyczący 
nienależnie pobranej przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego nagrody jubileuszowej. 

Tak się składa, że w Urzędzie Gminy Krzyżanów między innymi zajmuję się sprawami kadrowymi 
i w związku z tym, postanowiłam odnieść się do kwestii „kadrowych” zawartych w artykułach PŻK, w tym 
wypłaty nagród jubileuszowych dla Wójta Gminy.

Zasady wypłat nagród jubileuszowych regulują m.in. przepisy ustawy o pracownikach samorzą-
dowych i rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Przepisy te sta-
nowią, że przy udokumentowaniu przez pracownika odpowiedniego stażu pracy należy mu się nagroda 
jubileuszowa i to niezależnie od tego czy pracownik dostarczy dokumenty potwierdzające staż pracy przed 
podjęciem zatrudnienia czy też w trakcie jego trwania.

Wójt Gminy jest  pracownikiem urzędu gminy i tak jak inni pracownicy samorządowi podlega pod 
przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również te dotyczące pra-
wa do nabywania nagród jubileuszowych.

W związku z dostarczeniem przez Wójta Gminy odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej staż 
pracy (dokumentacja ta została przeanalizowana przez radcę prawnego) wypłacona została nagroda jubile-
uszowa za przepracowanie 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski

skierowany pozew o ochronę dóbr osobistych do Sądu Okręgowego w Łodzi. Jeśli zajdzie potrzeba, będę 

kierował przeciwko tym Panom kolejne pozwy. Nie pozwolę bowiem na ciągłe nierzetelne informacje na 

mój temat, godzące w moje dobre imię.

Oświadczam, że jestem gotów stanąć na wiosnę przyszłego roku do walki o reelekcję, w tym rów-

nież z dostarczycielem redaktorowi Stelmaszewskiemu informacji na temat gminy i mojej osoby, jednakże 

oczekuję od mojego adwersarza gry fair, o ile to słowo mówi coś mgr prawa Bogdanowi Wosieckiemu. 

Na koniec mojego artykułu chciałbym oświadczyć, że nie wstydzę się swojej dotychczasowej,  

16- letniej, ciężkiej pracy na stanowisku Wójta Gminy Krzyżanów. Decyzje, które dotychczas podejmowa-

łem, podjąłbym ponownie. 

Nie wstydzę się również tego, że jestem rolnikiem (w nawiązaniu do artykułu PŻK) a gospodar-

stwo rolne, które posiadam otrzymałem od rodziców, w którym ciężko pracowało kilka pokoleń moich  

przodków.
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Z zasady jest tak, że po uzyskaniu 20 letniego stażu pracy nagrody jubileuszowe wypłacane są  

w odstępach pięcioletnich. Jednak pięcioletnie odstępy w wypłacie kolejnych nagród jubileuszowych zo-
stały przewidziane w przepisach wówczas, kiedy pracownik dostarczył już do pracodawcy wszystkie do-
kumenty uprawniające do zaliczenia mu okresów zatrudnienia do pracowniczego stażu pracy. Pracodawca 
nie przestrzega tych odstępów przy wypłatach nagród jubileuszowych wówczas,  jeżeli w trakcie trwania 
zatrudnienia pracownik przedłoży dokumentację poświadczającą okres zatrudnienia i nie zrobił tego wcze-
śniej i może to zrobić wielokrotnie.

Rozporządzenie dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych przewiduje właśnie taką 
sytuację. Jeżeli pracownik w czasie trwania stosunku pracy dostarczy pracodawcy dokumenty potwierdza-
jące zakończone okresy zatrudnienia i ma to miejsce po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania ostatniej 
nagrody jubileuszowej, to obowiązkiem pracodawcy jest wypłacenie nagrody jubileuszowej w pełnej wy-
sokości niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej mimo, że od wypłacenia poprzedniej 
nagrody nie upłynęło jeszcze pięć lat.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku wypłaty nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Toma-
sza Jakubowskiego w 2016r. za 25 lat pracy (dokumenty poświadczające staż pracy złożono po upływie  
12 miesięcy od daty poprzedniej nagrody jubileuszowej).

Analizy wypłaty nagród jubileuszowych dokonali kontrolerzy z Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi. 

Powinniście Państwo wiedzieć, że procedura kontroli i jego wyników (protokołu i tzw. zaleceń 
pokontrolnych) wygląda tak, że osoby kontrolujące opisują kontrolowane zagadnienia w protokole kon-
troli. Protokół również analizują przełożeni osób kontrolujących. Po jego podpisaniu przez kontrolujących 
i kontrolowanych, w ciągu 60 dni przedstawiane są kontrolowanemu nieprawidłowości.  Ma on prawo 
złożyć zażalenia oraz określić sposób realizacji zaleceń. Następnie,  jeżeli nieprawidłowości zgłoszone 
są przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych  do Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach  
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, to właśnie ten or-
gan rozstrzyga czy nieprawidłowości postawiono właściwie. Nie jest to ostatnia instancja. 

W przypadku wypłaty nagród jubileuszowych dla Wójta Gminy tak właśnie było. Regionalna Ko-
misja Orzekająca przy RIO nie potwierdziła tej nieprawidłowości i uniewinniła Wójta Gminy od zarzutu 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych w tej kwestii.  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, 
który wniósł przecież zarzut w tej sprawie, nie odwołał się od tej decyzji , choć miał taką możliwość.  
W związku z tym uznać należy, że RIO w tej sprawie nie miało racji i nagrody jubileuszowe Wójtowi 
Gminy wypłacono prawidłowo. 

W ostatnim artykule PŻK Nr 3/593 z dnia 7 lutego 2023r. redaktor dr Andrzej Stelmaszewski pisze, 
że cyt. „Poza tym naruszeń dyscypliny finansów w gminie Krzyżanów opisanych jest jeszcze w proto-
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kole kontroli kompleksowej więcej prawie kilkadziesiąt”. Otóż nie wszystkie nieprawidłowości opisane 
w protokole kontroli są naruszeniami dyscypliny finansów publicznych. Rozstrzyga to ustawa o dyscypli-
nie finansów publicznych (i o tym powinien wiedzieć były wójt -  magister prawa).

Jednostki samorządowe raz na cztery lata kontrolowane są przez Regionalne Izby Obrachunkowe, 
które podczas kontroli stwierdzają w jaki sposób prowadzona jest gospodarka finansowa. Pan redaktor 
PŻK mógłby wskazać choć jedną gminę w Polsce, która prowadzi tę gospodarkę bez żadnego zarzutu?  
W każdym samorządzie kontrola RIO, to też kontrola pracy między innymi i mojej.  Niestety przepisy 
skonstruowano tak, że odpowiedzialność przed RIO ponosi kierownik jednostki, choć osobiście wolałabym 
za swoją pracę odpowiadać samodzielnie. 

Redaktor PŻK  dr Andrzej Stelmaszewski zarzuca również zatajenie przed mieszkańcami gminy 
informacji zawartej w Orzeczeniu Regionalnej Komisji Orzekającej. Wyjaśniam, że owo Orzeczenie nie 
podlega publikacji. Ponadto nie zawiera żadnych nowych zapisów dotyczących naruszeń, niż te, które za-
warte są w protokole kontroli. Do chwili obecnej do Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne pismo dotyczące 
udostępnienia informacji z w/w Orzeczenia. O jakie więc „zatajenie informacji” chodzi?

Na koniec chciałabym jeszcze odnieść się do – jak pisze redaktor PŻK dr Andrzej Stelmaszewski 
-  złej atmosfery w pracy, która spowodowała odejście około 10 pracowników. Otóż faktycznie zmiany ka-
drowe w Urzędzie Gminy Krzyżanów następowały i następują. Część z nich spowodowana była odejściem 
pracowników na emeryturę, część zwolnieniem dyscyplinarnym (z art. 52KP), część likwidacją stanowiska 
pracy, a część osób postanowiła zmienić miejsce pracy, być może ze względu na lepsze warunki zatrud-
nienia w aspekcie finansowym - czy też awans zawodowy. Pracownik ma przecież prawo wyboru i może 
zmienić miejsce pracy. Tym bardziej, że ostatnio, to pracownik stawiał warunki na rynku pracy.

Żadna z osób, które zmieniły miejsce pracy, oczywiście oprócz pracowników zwolnionych 
dyscyplinarnie (2 osoby) i dwóch pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy ze względu na 
likwidację stanowiska pracy, nie została zwolniona przez Wójta. Jeżeli któraś z tych osób chciała rozwiązać 
stosunek pracy np. na mocy porozumienia stron, to Wójt zgadzał się na takie rozwiązanie, choć nie zawsze 
było ono dobre dla gminy, choćby pod kątem organizacyjnym. Jednak Wójt zgadzał się na proponowane 
przez pracownika warunki, nie utrudniając nikomu zmiany na lepsze.

Zastanawia mnie właściwie na czym ta zła atmosfera ma polegać? Może na tym, że to obecny Wójt 
awansował niektórych byłych już pracowników, dając im wyższe wynagrodzenia i w ten sposób doceniając 
ich pracę? 

Mam nadzieję, że artykuł ten wyjaśnił Państwu jak to było z tą - ciągle niesłusznie pobraną, jak 
uparcie twierdzi redaktor PŻK-  nagrodą jubileuszową Wójta Gminy i nie tylko.                                                                                    

Izabella	Sobolewska

Sekretarz	Gminy	Krzyżanów
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Rusza rekrutacja do  Publicznego Gminnego Przedszkola w Krzyżanowie

 Już  27 lutego 2023 r. ruszają zapisy do Publicznego Gminnego Przedszkola w Krzyżanowie.  
W nowym przedszkolu, które pomieści 125 przedszkolaków, zaplanowano utworzenie 5 oddziałów dla  
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka będzie czynna od godziny 6:30 do 17:00. 

Przedszkole będzie mieścić się w nowo wybudowanym, nowoczesnym budynku parterowym, w którego 
projekcie uwzględniono: 5 sal do dziennego pobytu dzieci, gabinet logopedyczny, salę terapeutyczną, kuch-
nię z zapleczem, stołówkę, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. 

Każde z pomieszczeń znajdujące się w placówce będzie dostosowane do potrzeb dzieci. W kolorowych, 
przestronnych  salach znajdzie się wszystko co potrzebne do doskonałej zabawy oraz nauki. Sale będą  
posiadały bezpośredni dostęp do toalet.  

Przedszkole będzie działało w oparciu o realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  
z wykorzystaniem wielu innowacyjnych rozwiązań oraz nowych trendów w dziedzinie edukacji.

W ofercie dydaktycznej znajdą się zajęcia  języka angielskiego, rytmika, zajęcia sportowe oraz robotyka.

W nowym przedszkolu nie może zabraknąć zajęć z wykorzystaniem robotów i sztucznej inteligencji. Nauka 
robotyki potrafi znacząco rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz anali-
tycznego podejścia. Dzięki temu, dziecko nie tylko się uczy, ale i przygotowuje na codzienne wyzwania  
w przyszłości. Dlatego też, w wyposażeniu placówki pojawi się interdyscyplinarny zestaw, w którego skład 
wchodzą m.in. 3 roboty do nauki podstaw robotyki i podstaw sztucznej inteligencji.

Oprócz wysokiej jakości mebli, pomocy dydaktycznych i atrakcyjnych zabawek, sale zostaną wyposażone 
również w tablice interaktywne wykorzystujące  technologie dotykowe. Tablice interaktywne to świet-
ne narzędzie do urozmaicenia zajęć przedszkolnych. Specjalne oprogramowanie pozwala na przeprowa-
dzenie ciekawych i angażujących uczniów zajęć. Ponadto łatwość wykorzystania animacji i symulacji 
komputerowych pozwala na  zilustrowanie trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny 
sposób.

Poza ofertą dydaktyczną wykorzystującą nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, w przedszko-
lu pojawią się zajęcia specjalistyczne z logopedą, psychologiem oraz pedagogiem specjalnym. Działalność 
przedszkola będzie nastawiona na wspieranie również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W kameralnym i przytulnym gabinecie logopedycznym pojawią się specjalistyczne pomoce niezbędne do 
indywidualnej terapii logopedycznej.  Z kolei sala terapeutyczna zostanie wyposażona w sprzęt do terapii 
integracji sensorycznej. Znajdą się w niej: kabina do terapii SI, mobaklocki, panele akustyczne, huśtawki, 
hamaki, materace i piłki terapeutyczne. Poza sprzętem do terapii integracji sensorycznej pojawi się też  
aktywna podłoga z pakietem SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) dedykowanym również uczniom z po-
trzebą kształcenia specjalnego.
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Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
Poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego przewidziano  dodatkowe zajęcia roz-
wijające zainteresowania wychowanków. Ich katalog pojawi się po diagnozie oczekiwań i potrzeb rodzi-
ców dzieci zapisanych do przedszkola.

Teren po stronie północnej budynku przeznaczony zostanie na przestrzeń rekreacyjną dla dzieci. Na placu 
zabaw pojawią się atestowane, kolorowe i atrakcyjne dla dzieci konstrukcje, które rozbudzają wyobraźnię 
najmłodszych. Zaprojektowane ze szczególną starannością drewniane oraz metalowe konstrukcje będą cał-
kowicie dopasowane do potrzeb maluchów, które dzięki temu mogą przyjemnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu.

W lutym 2023 roku złożono wniosek do programu „Maluch +” o środki na utworzenie, w budynku przed-
szkola, klubu dziecięcego dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. 

Placówka zostanie oddana do użytku tak, aby już 1 września dzieci mogły uczyć się, bawić i wychowywać 
w nowoczesnym obiekcie. 

Zapraszamy do zapisów do Publicznego Gminnego Przedszkola w Krzyżanowie w dniach od 27 lutego 
do 24 marca 2023 roku. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Krzyżanowie w zakładce REKRUTACJA, w sekretariacie oraz w wejściu głównym do 
budynku szkoły. Dokumenty związane z rekrutacją należy składać w sekretariacie szkoły. Telefon kontak-
towy 24 356 22 23.

Wizualizacja	budowanego	budynku	przedszkola	w	Krzyżanowie

Wójt Gminy

Tomasz Jakubowski
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Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
Klub dziecięcy tworzony w Krzyżanowie dla 16 dzieci 

 Program „Maluch Plus” ma na celu dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 
trzech lat, które mogą otrzymać gminy, a także podmioty prywatne, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizycz-
ne. Program  zawiera trzy  źródła finansowania: Budżet Państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy 
(KPO) oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są 
zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowa-
nia przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

W ramach Programu Wójt Gminy Krzyżanów złożył wniosek dotyczący utworzenia i bieżącego funkcjo-
nowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego w Gminie Krzyżanów, 
na kwotę  705 764,16 zł. 

Gmina wskazała jako źródło dofinansowania w całości środki pochodzącego z Krajowego Planu Odbudowy. 
Przyznanie dotacji w takim wymiarze wiąże się z dostępnością środków z KPO na etapie rozstrzygnięcia 
naboru. W przypadku braku dostępności środków, przyznana zostanie dotacja na utworzenie miejsc, wyni-
kająca z algorytmu, w wysokości: KPO na utworzenie 10 miejsc: 358 620zł  + VAT; FERS na utworzenie  
5 miejsc: 62 050 zł. Ponadto zgodnie z zapisami Programu Maluch+ gmina otrzyma środki na bieżące funk-
cjonowanie utworzonych miejsc w wysokości do 837 zł miesięcznie na 1 miejsce, w okresie 36 miesięcy. 
Informacja o przyznanych dofinansowaniach będzie opublikowana w maju 2023 roku. 

Rozpoczęcie funkcjonowania klubu dziecięcego planowane jest na 1 września 2023r. Z przyznanych środ-
ków finansowych zostanie zakupione pełne wyposażenie klubu dziecięcego. Środki przeznaczone na bieżą-
ce funkcjonowanie w pełni pokryją koszty ponoszone przez rodziców. Rodzice zatem będą płacić jedynie 
za wyżywienie dzieci w trakcie pobytu w klubie dziecięcym. W ramach przyznanych środków, planowane 
jest dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku powstającego Publicznego Gminnego Przed-
szkola w Krzyżanowie do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia, zakup zabawek, 
mebli, łóżeczek, przewijaków, gier edukacyjnych i interaktywnych, zakup wyposażenia dla placu zabaw, 
szatni czy stworzenie wózkarni oraz zakup wózków dziecięcych, co umożliwi organizowanie spacerów na 
świeżym powietrzu. Godziny funkcjonowania klubu dziecięcego będą zbliżone do godzin funkcjonowania 
przedszkola, czyli będzie to około 10 godzin w ciągu dnia od 6:30 do 17:00. W trakcie pobytu dzieci będą 
przebywać pod opieką opiekunek, które będą posiadać odpowiednie, wymagane kwalifikacje zawodowe. 

Krzysztof	Szymański	

Konkurs na nazwy dla nowego Publicznego Gminnego Przedszkola i Klubu Dziecięcego 
w Krzyżanowie

 W Krzyżanowie trwa budowa budynku przeznaczonego na siedzibę dla Publicznego Gminne-
go Przedszkola oraz Klubu dziecięcego. Ambitnym planem jest ich otwarcie z dniem 1 września 2023r. 
Wszystko wskazuje na to, że od tej daty, dzieci będą już mogły uczęszczać do nowoczesnego przedszkola 
oraz klubu dziecięcego.
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Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
 W związku z tworzeniem tych placówek, ogłaszamy konkurs na nazwę dla nowego przedszkola 
oraz klubu dziecięcego. Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież i dorosłych w każdym wieku. Mile widzia-
ne jest przedstawienie nazwy w formie rysunków, prac artystycznych, grafiki, bądź w inny wybrany przez 
Państwa sposób. 

 Propozycje nazw oraz prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą do sekretariatu Urzędu Gminy 
w Krzyżanowie, 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów 10, albo za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@
krzyzanow.pl. Informację można też przekazać pod nr. tel.: 24 356 29 03.

 Dla zwycięzcy konkursu przewidziane są nagrody!
Wójt	Gminy

Tomasz	Jakubowski

SYTUACJA FINANSOWA GMINY KRZYŻANÓW

Za nami rok 2022. Możemy więc pokusić się o przeanalizowanie  sytuacji finansowej gminy.  
Na dzień 31 grudnia  2022 r. plan dochodów budżetu Gminy wynosił 31.331.774,07zł w tym:

-  dochody bieżące : 29.995.588,00 zł

-  dochody majątkowe :1.336.186,00 zł

Wykonanie dochodów wynosiło 30.691.550,00 zł tj. 97,96 % dochodów ogółem.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 44.822.579,84 zł , a wykonanie wydatków wy-
nosiło 39.823.495,52 zł tj. w 88,85 % :, w tym:

-  wydatki bieżące na plan 25.034.300,00 zł zostały wykonane w kwocie 22.305.093,00 zł  
tj. w 89,10 %.

-  wydatki majątkowe na plan 19.788.279,00 zł zostały wykonane w kwocie  17.518.302,25 zł  
tj. w 88,53 %.

 Dzięki dochodom z podatków i opłat lokalnych, dotacji na zadania zlecone, subwencji  oraz docho-
dów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych Wójt Gminy Krzyżanów-Tomasz Jakubowski wspólnie z Radą 
Gminy mógł zaplanować i zrealizować następujące inwestycje: 

-  Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika 
wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice . Inwestycję tę wykonano za kwotę 
4.052.850,00 zł,  z czego 3.163.200,00 zł to umarzalna pożyczka w 30% z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Budowa nitki wodociągowej w Kaszewach Tarnowskich i Mieczysławowie - na inwestycję tę 
wydatkowano kwotę 205.144,18 zł,
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-  Remont drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia -Piątek-Leszno na odcinku od granicy gminy 
Kutno do osiedla mieszkaniowego w Kterach – na inwestycję wydatkowano kwotę 581.652,24 zł, 

- Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów- Przebudowa i remont drogi powiato-
wej nr 2162 E relacji Wały Siemienice od drogi wojewódzkiej nr 702 do skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 2112 E relacji Bedlno -Młogoszyn-Ktery w miejscowości Siemienice za kwotę 207.249,70 zł. Jest to 
część zapłaty za inwestycję. Pozostała kwota będzie wydatkowana w roku 2023. Na zadanie to pozyskano 
środki z Polskiego Ładu w kwocie 2.903.620,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji  na  przebudowę drogi powiatowej nr 2514 E od miejscowości Ktery  
do granicy Gminy Krzyżanów - 5.000,00 zł,

- Opracowanie techniczne dotyczące remontu drogi gminnej Nr 102019E w miejscowości Julianów- 
4.920,00 zł,

-  Remont drogi gminnej w Nowych Kterach – inwestycję wykonano za kwotę 530.941,80 zł,

- Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów- inwestycję wyko-
nano za kwotę 2.002.789,96 zł,

- Remont drogi gminnej w Wyrębach Siemienickich - 31.837,32 zł,

- Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Krzyżanów - remont i przebudowa dróg gmin-
nych w Psurzu, Kaszewach Tarnowskich, Łękach Górnych, Krzyżanowie-Parcel, Marcinowie i Wojciecho-
wicach Dużych- na inwestycję tę wydatkowano kwotę 123.151,55 zł Jest to tylko część zapłaty. Pozostała 
kwota zostanie wydatkowana w 2023 roku. Na zadanie to pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 
1.841.630,00 zł,

-   Dokumentacja na przebudowę mostu na rzece Bzurze- 23.985,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego średniego dla jednostki OSP – przekazano dotacje dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach w wysokości  470.000,00 zł, 

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych- projekt na wymianę źródła ciepła to 
koszt – 44.250,00 zł,

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych - in-
westycję wykonano za kwotę 496.200,00 zł,

- Odnowienie (malowanie) pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych – 
154.000,00 zł, 

-  Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie- to koszt 101.160,80 zł, 

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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- Budowa przedszkola gminnego w Krzyżanowie -  na inwestycję tę wydatkowano kwotę 990.060,00 
zł , która stanowi część inwestycji . Pozostała część zostanie wydatkowana w 2023 roku. Na inwestycję tę 
pozyskano środki z Polskiego Ładu w wysokości 4.250.000,00 zł,

-  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów- etap I i II –inwe-
stycje tę wykonano za kwotę 5.679.280,00 zł . Na zadanie to  pozyskano dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.400.000,00 zł oraz otrzymano dodatkową subwencję z prze-
znaczeniem na zadanie wodno-kanalizacyjne w wysokości 1.676.238,00 zł,

-  Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Siemienice – to koszt 29.454,78 zł, 

- Czyste powietrze w gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych – inwestycję wyko-
nano w kwocie 1.784.384,92 zł , na którą Wójt Gminy Tomasz Jakubowski  pozyskał środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Poza inwestycjami w 2022 roku pozostałą część budżetu przeznaczono w szczególności na:

•	 Spółkę Wodną w Krzyżanowie - 60.000,00 zł 

•	 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę  - 197.313,00 zł

•	 Transport i łączność - 235.837,00 zł

•	 Gospodarkę mieszkaniową - 195.237,04

•	 Administrację publiczną- 2.321.959,48 zł

•	 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową- 169.414,00 zł

•	 Oświatę i wychowanie - 5.696.548,00 zł

•	 Pomoc społeczną- 983.370,00 zł 

•	 Gospodarkę ściekową i ochronę wód - 58.766,00 zł

•	 Gospodarkę odpadami komunalnymi - 995.027,00

•	  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie- 401.584,10 zł

Emilia	Widawska

 Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo rosnących cen wykonano bardzo dużo inwestycji  
gminnych. Dzięki gospodarnemu wykonaniu budżetu  gmina  na koniec 2022 roku została z  bardzo niskim 
zadłużeniem tj.  w wysokości 3.210.323,64 zł. 

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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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 pełnopraw-

ną aktualną umowę).                                                                                       

Paulina	Włodarczyk

Wniosek o dofinansowanie remontów dróg gminnych

Jednym z priorytetów działania samorządu Gminy Krzyżanów od kilku kadencji jest dbałość o infrastruk-
turę drogową gminy, która na chwilę obecną uznać można za najlepszą  w powiecie Kutnowskim jak i poza 
nim. Wzorem lat ubiegłych również w roku 2023 przewiduje się realizację przedsięwzięć rozpoczętych  
i planowanych do realizacji. 

ZADANIA INWESTYCYJNE KONTYNUOWANE 

Zadania rozpoczęte dotyczą prowadzonej przez gminę Krzyżanów przebudowy drogi powiatowej relacji 
Wały – Siemienice, remontu drogi gminnej  w miejscowości Marcinów, remontu drogi gminnej  Łęki Ko-
ścielne – Micin, remontu drogi gminnej Kaszewy Dworne  - Kaszewy Tarnowskie, remontu drogi gminnej 
we Władysławowie , przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wojciechowice Małe, przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Kaszewy Dworne do posesji nr 1.

DOFINANSOWANE NOWE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 

W IV kwartale roku 2022 Gmina Krzyżanów złożyła wniosek o dofinansowanie remontu dróg gminnych 
gdzie  w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu  w 50 % remontu drogi gminnej  
w miejscowości Julianów. 

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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NOWY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REMONTÓW DRÓG W ROKU 2023 

W styczniu 2023 roku Wojewoda Łódzki ogłosił kolejny nabór wniosków na dofinansowanie remontów 
dróg gminnych gdzie gmina również włożyła swoją aplikację wskazując pierwotnie drogi gruntowe we-
wnętrzne i gminne do realizacji m.in na łączną kwotę 1 197 113,24 zł brutto:

•	 drogę wewnętrzną w Wyrębach Siemienickich,

•	 drogę wewnętrzną długości 460 mb, drogę gminną w Kaszewach - Koloni o długości 620 mb,

•	 drogę wewnętrzną  w Kaszewach Tarnowskich, droga wewnętrzna  300 mb, 

•	 drogę wewnętrzną w Siemienicach do łąk 280 mb, 

•	 drogę wewnętrzną w Łękach Kościelnych, droga wewnętrzna 400  mb,

•	  drogę wewnętrzną relacji Kuchary – Malewo długość  2000 mb,

•	  drogę wewnętrzną  w Krzyżanówku, długość 380 mb do wiaduktu autostrady, 

•	 drogę wewnętrzną  w Wyrębach Siemienickich długość 730 mb.

W powyżej wskazanym kształcie wniosek niestety został odrzucony ponieważ interpretacja regulaminu 
przedstawiona przez Łódzki Urząd Wojewódzki nie przyjmuje do dofinansowania dróg wewnętrznych, wo-
bec powyższego złożyliśmy korektę wniosku zawierającą następujące drogi do remontu o łącznej wartości 
zadania  1 194 296 zł brutto: 

•	 droga gminna w Złotnikach  - od PKP do  drogi krajowej numer 92 – długość 890 mb, 

•	 droga gminna w miejscowości Różanowice o łącznej długości 2450 mb,

•	 droga gminna w Kaszewach Koloni w kierunku autostrady A1 – długość 620 mb. 

Z uwagi, iż możliwość dofinansowania dotyczy wyłącznie remontu drogi posiadające nawierzchnię asfal-
tową pozostają asfaltowymi z wymienioną nawierzchnią warstwy ścieralnej zaś gruntowe zostaną poddane 
korytowaniu oraz ułożeniu nawierzchni z kruszywa 0,63 ok. 15-20 cm z zagęszczeniem. 

W przypadku pojawienia się możliwości dofinansowanie remontów lub przebudowy dróg wewnętrz-
nych które zostały odrzucone w/w drogi na pewno zostaną przez gminę zgłoszone do dofinansowania. 

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG W ROKU 2023 – I ETAP PRAC  

W dacie 3 lutego 2023 roku Gmina Krzyżanów zawarła umowę na wykonanie remontów cząstkowych dróg 
gminnych polegających na odtworzeniu poboczy dróg gminnych z Przedsiębiorstwem Usługowo – Trans-
portowym  FA-BUD z Pniewa. Termin prac od 06.02.2023 – 31.03.2023.  

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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Zakres prac dotyczy :

	Droga w Psurzu od posesji nr 1 do granicy Miasta Kutna – pobocze obie strony wypełnienie miej-

scowo w miejscach ubytków i znacznego obniżenia pobocza – odcinek 1500 mb

	Droga  w Kaszewach Kościelnych od OSP do cmentarza droga w kierunku Kotlisk – pobocze obie 

strony – odcinek 150 mb

	Droga  w Kaszewach Kościelnych przy OSP do DK 92 w kierunku stacji Shell na zakręci łuk drogi  

- 40m²

	Droga w Złotnikach od zakrętu przy  przejeździe PKP do DK 92 pobocze obie strony – cała długość 

– odcinek 800 mb -  cały do wykonania

	Wały B od DW  702 do drogi gminnej wypełnienie wyrwy 10 m²  przy zjeździe z DW 702 oraz 

droga relacji Konary -  Wały B  do wykonania  400 mb obie strony

	Droga gminna przy autostradzie A1 . od wiaduktu w Krzyżanówku w kierunku wysypiska  - odci-

nek do lasu –   do wykonania ok. 800 mb pobocza obie strony

	Teren przystanku autobusowego w Łękach Kościelnych  - 80m²

II etap prac polegający na odtworzeniu poboczy dróg powiatowych zostanie podjęty po zawarciu stosow-

nego porozumienia w sprawie z Powiatem Kutnowskim o zakresie prac i terminie realizacji będziemy 

Państwa na bieżąco informować.

Na początku roku 2023 roku Gmina Krzyżanów złożyła do spółki ECO Kutno ul. Metalowa 11, Kutno 

wniosek dotyczący sprzedaży żużlu (szlaki) na potrzeby wyrównania poszczególnych dróg gruntowych 

oraz terenów przy budynkach i obiektach gminy Krzyżanów. W wyniku współpracy z ECO Kutno oraz 

współdziałania zainteresowanych mieszkańców poszczególnych miejscowości przy częściowym wykorzy-

staniu sprzętu gminy Krzyżanów dostarczono blisko 400 ton żużlu do miejscowości: Łęki Kościelne, Kte-

ry, Rustów, Konary, Wyręby Siemienickie,  Siemienice, Różanowice.  

 

Wnioski składane przez mieszkańców i sołtysów na zapotrzebowanie  na odbiór lub dostawę żużlu 

złożone i nie zrealizowanie do tej pory, zostaną zrealizowane w ostatnim kwartale roku 2023 wraz  

z rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego przez spółkę ECO Kutno.  

Jakub	Maciejewski

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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Inwestycje sportowe Gminy Krzyżanów

 Wśród licznych inwestycji realizowanych w naszej gminie  nie zabraknie także sportowej.

Program pn.: „Infrastruktura sportowa Plus” ogłoszony w styczniu br. przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 
umożliwił gminom województwa łódzkiego składanie wniosków na dofinansowanie budowy, modernizacji 
oraz doposażenia w sprzęt sportowy zadań w zakresie rozwoju działalności sportowej i rekreacyjnej.

Wnioskowana  kwota pomocy finansowej nie mogła być wyższa niż 300 tys. zł, a także pomoc finansowa 
nie może przekroczyć 80% całości zadania.

Gmina Krzyżanów również złożyła wniosek o dofinansowanie wykonania  boisk sportowych  wielofunk-
cyjnych z bramkami do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki przy szkołach podstawowych  w Kaszewach 
Dwornych i  Kterach.

Oprócz bramek przewidujemy zamontowanie słupków do  gier zespołowych z regulacją wysokości  zamo-
cowań, tablice z koszami do koszykówki.

Przy szkole w Kaszewach Dwornych przewidujemy wykonanie nawierzchni  z pulioretanu na boiska do 
siatkówki i na rozbiegu do skoku w dal. Poza tym boiska  przy szkołach w Kterach i Kaszewach Dwornych 
będą wygrodzone  ogrodzeniem piłkochwytów wys. 6m.

Wniosek złożony przez Urząd Gminy w Krzyżanowie jest drugą próbą  starania się o dotację na infrastruk-
turę sportową. Liczymy, że teraz nam się powiedzie lepiej i dofinansowanie otrzymamy.

                                                                                                                  Jerzy	Łaba

Niezmienna cena za odpady, wodę i ścieki !!

 Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą kraju, a wraz z nią wzrost cen towarów i usług oraz 
wynikające z tego tytułu liczne problemy w gospodarstwach domowych informujemy, że cena za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów dla naszych Mieszkańców pozostaje bez zmian i wynosi:

•	 24 zł miesięcznie za 1 osobę;

•	 23 zł miesięcznie za osobę w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów;

•	 48 zł w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywne-
go zbierania odpadów. 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Krzyżanów jest jedną z niższych na terenie 
Powiatu Kutnowskiego. To na jak długo będzie można pozostawić cenę za odbiór odpadów bez zmiany, 
uzależnione jest od ilości odbieranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych, częstotliwość ich odbioru 
oraz wzrostu cen usług świadczonych przez firmę odbierającą odpady.

Ponadto wysokość ceny w 2023 roku za dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgod-

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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nie z zatwierdzoną taryfą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, decyzja nr  
WA.RZT.070.1.223A.13.2019,  również pozostaje na zbliżonym  poziomie do roku poprzedniego  i wynosi:

Taryfowe grupy odbiorców 
woda

16.03.2022 r. - 15.03.2023 r.
16.03.2023 r. - 15.03.2024 r.

W 1- gospodarstwa domowe 2,43 zł/m³ 2,46 zł/m³
W 2- jednostki budżetowe, 
oświatowe, kultury, przedsiębior-
stwa prowadzące działalność pro-
dukcyjną bądź usługową

2,47 zł/m³ 2,50 zł/m³

W 3- woda pobierana na cele 
ppoż

2,47 zł/m³ 2,51 zł/m³

Taryfowe grupy odbiorców 
ścieki- gospodarstwa domowe 
(mieszkańcy Łęki Kościelne i 
Ktery)

16.03.2022 r. - 15.03.2023 r. 16.03.2023r. - 15.03.2024 r.

K 1- gospodarstwa domowe 
(mieszkańcy Łęk Kościelne i 
Ktery)

4,62 zł/m³ 4,66 zł/m³

*do podanych cen należy dodać 8% podatku VAT

Paulina	Włodarczyk

Narada Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego z sołtysami

 W dniu 10 lutego 2023 r. Wójt Gminy Tomasz Jakubowski spotkał się z sołtysami z terenu gmi-

ny. Spotkanie wzorem lat ubiegłych odbyło się z inicjatywy Wójta Gminy. Głównym tematem narady był 

budżet gminy na rok 2023, który omówił Wójt Gminy, informując przy tym szczegółowo o planowanych 

inwestycjach. W naradzie udział wzięła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie Ju-

styna Ozdowska, która przedstawiła uczestnikom narady plan działalności Ośrodka na 2023 rok.  Spotkanie 

było okazją do wymiany spostrzeżeń, sugestii i dyskusji na kluczowe tematy dla mieszkańców poszczegól-

nych sołectw.

                                                                                                                      Danuta	Idziak

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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MELIORACJA GRUNTÓW

 Szanowni rolnicy, w ubiegłych latach począwszy od listopada 2012 roku Gmina Krzyżanów ubie-

gała się o dofinansowanie budowy urządzeń melioracji szczegółowej na gruntach rolników z Naszego 

terenu. Wniosek, który uzyskał  najwyższą ocenę merytoryczną,  jednak do dnia dzisiejszego nie doczekał 

sfinansowania ze środków zewnętrznych. W ostatnim czasie z inicjatywy Wójta Gminy, po raz kolejny 

Zwróciliśmy się z pytaniami o możliwość uruchomienia przedmiotowej dotacji lub możliwość nowego 

aplikowania o środki na  obejmującą według  pierwotnego wniosku powierzchnię gruntów rolnych 163,40h. 

W przypadku pozytywnego odzewu i jakichkolwiek możliwości finansowania informacja w sprawie zosta-

nie rozpowszechniona poprzez sołectwa. 

Obecną współpracę i ocenę współpracy ze Spółką Wodną Gminy Krzyżanów zarówno ze strony rolników 

jak i samorządu gminy Krzyżanów uznać można za bardzo dobrą opartą na wzajemnym zrozumieniu oraz 

zaufaniu w podejmowanych decyzjach  i celach inwestycyjno-remontowych. Liczymy, iż w przypadku 

możliwości pozyskania nowych środków lub uruchomienia zaległej dotacji z wniosku  roku 2012 będzie 

możliwość podejmowania nowych jeszcze większych przedsięwzięć służących mieszkańcom. 

Jakub	Maciejewski

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Krzyżanów  uprzejmie  informuje,  że  od marca br. na terenie całej gminy będą prowadzo-
ne kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania dowodów potwierdzających 
uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą po-
twierdzać regularność wywozu szamba zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Krzyżanów tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką 
częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku po-
zbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, 
jeśli nie posiadamy instrukcji osadów ściekowych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na rok, co także 
musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj.  okazanie posiadanych dowodów uiszczania opłaty 
za wywóz osadów ściekowych. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki 
bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie  
z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m po-
nad poziom terenu. Właściciele nieruchomości powinni na bieżąco sprawdzać wypełnienie i szczelność 
zbiorników. Niedopuszczalne jest korzystanie ze zbiorników na ścieki zbudowanych z kręgów betonowych 
bez dna lub nieszczelnych zbiorników innego rodzaju. W tym przypadku może wystąpić konieczność mon-
tażu nowego, szczelnego zbiornika.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, BY ŚCIEKI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH BYŁY GROMA-
DZONE I WYWOŻONE WSPÓLNIE Z GNOJÓWKĄ LUB GNOJOWICĄ NA GRUNTY ROLNE.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
wydane przez Wójta Gminy Krzyżanów.

Wykaz przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków:

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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1. „EKO-WÓZ” Usługi Asenizacyjne, Barbara Zabłocka, ul. Łąkoszyńska 198, 99-300 Kutno

2.  PHU. Szczepan Lewandowski, Konary 1, 99-314 Krzyżanów

3.  UNION MACH Łukasz Grzeszkowiak, Krzyżanówek 11, 99-314 Krzyżanów

4. „KONSTANS” Zbigniew Szymański ul. Łąkoszyńska 230, 99-300 Kutno 

6.  EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno 

7.  EKO-TOM Tomasz Przybysz,  Świechów-Parcel 22, 99-322 Oporów 

8.  Paweł Lewandowski Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX, Szewce Walentyna 23A, 99-311 Bedlno

9.  OLMEL Karol Olesiński Wały A Nr 1, 99-314 Krzyżanów 

10.  Joanna Kowalczyk Wywóz Nieczystości Płynnych , Siemienice 64, 99-314 Krzyżanów

11.  EKO TRANS Rafał Kubiak Wojszyce 44, 99-311 Bedlno 

12.  COLDSHIP SP Z O.O. Zawady 16j, 99-314 Krzyżanów

Justyna	Kuleta 

Gminna instalacja wodociągowa

 Kolejna wiosna nadchodzi i znów, jak co roku, na pola ruszają rolnicy ze swoim ciężkim sprzętem.
Wszyscy właściciele gospodarstw wiedzą, gdzie na ich polach są zlokalizowane hydranty, zasuwy, nawiert-
ki itp.

Stąd apel i prośba do gospodarzy:

 Omijajcie swym sprzętem armaturę wodociągową, nie dewastujcie zasuw!!!

Koszty naprawy urządzeń wodociągowych dokonują się z Waszych podatków i wpływają w efekcie na 
cenę wody. Poza tym usuwanie awarii wodociągowych wiążą się z czasowym wyłączeniem konkretnych 
odcinków nitki wodociągowej. W przypadku zaistnienia  uszkodzonej na polu zasuwy, wodę wyłącza się na 
większym obszarze, gdzie większa ilość odbiorców jest pozbawiona wody do czasu usunięcia w/w awarii.

Tak więc niszczenie urządzeń wodociągowych jest w sumie „podcinaniem gałęzi, na której się siedzi”.

Jerzy	Łaba

USUWANIE AZBESTU – dofinansowanie 2023r.

 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 istnieje 
jeszcze możliwość zapisania się na odbiór azbestu z posesji mieszkańców w bieżącym roku.
Osoby zainteresowane dofinansowaniem (darmowym usunięciem azbestu z swojej posesji) mogą 
składać wnioski  (zapisy) w Urzędzie Gminy Krzyżanów do końca lutego 2023 roku. 

Krzysztof	Szymański
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Budowa chodnika na cmentarzu w Łękach Kościelnych 

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

 W dniu 02.02.2023 r. w Urzędzie Gminy Krzyżanów, z inicjatywy Wójta Gminy Krzyżanów  
Tomasza Jakubowskiego, odbyło się spotkanie w sprawie budowy chodnika na cmentarzu w Łękach Ko-
ścielnych. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, proboszcz parafii  
w Łękach Kościelnych– Piotr Gumołowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie – Izabella Ka-
czorowska, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów– Zygmunt Jasiński, Młod-
szy Referent ds. społecznych i oświatowych – Piotr Florczak oraz Pani Halina Jabłońska. Z uwagi na brak 
podstaw prawnych do przejęcia zadania budowy chodnika przez Gminę Krzyżanów, Wójt Gminy zaanga-
żował w działania Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów. Chodnik, który jest w planach 
budowy, będzie przedłużeniem obecnie istniejącej ścieżki z kaplicą cmentarną. W planach jest również 
stworzenie placu z kostki brukowej przed kaplicą. Przewidywany koszt inwestycji to suma 50 tysięcy zł.  

 Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca czerwca 2023r. Jednakże nie uda się ona bez Państwa 
pomocy. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe budowy chodnika. 

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

Bank Spółdzielczy Wspólna Praca w Kutnie, oddział w Krzyżanowie 
06902110182002010017180008

 Odbędzie się także zbiórka do puszek - uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Krzyżanowie będą 
kwestować po mszach świętych przed kościołem w Łękach Kościelnych. Pierwsza zbiórka odbędzie się 
w dniu 19 marca 2023r. Kolejna zbiórka będzie zorganizowana w dniu 21 marca 2023r. po rekolekcjach. 

 W 2013 roku dzięki pomocy Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego, sponsorów, miesz-
kańców, parafian z parafii Kaszewy Kościelne, Ks. Proboszcza Andrzeja Kłoszewskiego, Prezesa Stowa-
rzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunta Jasińskiego udało się pozyskać fundusze 
na budowę chodnika na cmentarzu w Kaszewach Kościelnych. 

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

                                                                                                              Piotr	Florczak
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W związku z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych sprzedaż tego paliwa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdu-
jących się na terenie Gminy Krzyżanów realizuje pośredniczący podmiot węglowy – P.H.U. „WĘGLO-
-BUD” Michał Kapruziak Młogoszyn 2, 99-314 Krzyżanów.

Gmina Krzyżanów za pośrednictwem podmiotu węglowego rozpoczęła realizację sprzedaży węgla na po-
trzeby zakupów preferencyjnych przez gospodarstwa domowe wraz z końcem 2022r. Obecnie jest w trak-
cie zakończenia realizacji pierwszej tury dystrybucji. Podpisana jest kolejna umowa na dostawę węgla w 
drugiej turze dystrybucji tj. do 30 kwietnia 2023r.

W pierwszej turze Gmina Krzyżanów sprowadziła 500 ton węgla. Wnioski o zakup węgla złożyło 300 
osób. Rozdystrybuowano prawie cały tonaż węgla, w sortymencie: orzech, groszek i ekogroszek. Wę-
giel trafił do 300 gospodarstw domowych. Pierwsze wnioski w tej sprawie wpłynęły pod koniec listopada 
2022r., a  pierwszą turę  w związku z przedłużającym się czasem oczekiwania na dostawy zakończono wraz 
z połową lutego 2023r.

Węgiel pochodzi z polskich kopalni: Jankowice, Marcel, Chwałowice, Ziemowit, na podstawie umowy 
dostawy zawartej z Polską Grupą Górniczą. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel posiada niezbędne 
certyfikaty jakości.

W drugiej turze zgłoszono zapotrzebowanie na 600 ton węgla dla 300 mieszkańców uprawnionych do za-
kupu.

Przypominamy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje zaświadczenia uprawniające do odbioru 
paliwa stałego.

Węgiel w sortymencie: orzech, groszek i ekogroszek aktualnie dostępny jest w sprzedaży w P.H.U. 
„WĘGLO-BUD” Michał Kapruziak , Młogoszyn 2, 99-314 Krzyżanów.

Na podstawie umowy podpisanej przez Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego cena 
pozostaje bez zmian i wynosi 2 000 zł brutto/1 tonę węgla wraz z przywozem do mieszkańca Gminy 

Krzyżanów.

Ewelina	Jaworska

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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 REFUNDACJA PODATKU VAT dla 
gospodarstw domowych (tzw. dodatek gazowy) 
został wprowadzony wraz z ustawą z dnia 
15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie 
niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.  
w związku z sytuacją na rynku gazu.

Jest to mechanizm polegający na refundacji kwoty 
odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej 
z opłaconej przez wnioskodawcę faktury 
dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu ziemnego 
do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. 
Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak 
również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

O przyznanie refundacji można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT 
dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego. Posiadana faktura musi zostać faktycznie opłacona 
(wymagane jest potwierdzenie zapłaty), nie może być to faktura prognozowana.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT, w terminie do dnia 29 
lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Mechanizm „refundacji podatku VAT” uzależniony jest od dochodowości gospodarstw domowych:

•	 2 100 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych;

•	 1 500 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia 
wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia 
do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

•	 umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym 
działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię;

•	 fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo 
energetyczne;

•	 dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;

•	 w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

•	 oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub 
zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy;

•	 umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu 
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego  
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej;

•	 umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego 
do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania 
decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku 
VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania 
decyzji urzędu.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony 
jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

•	 od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty 
w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 
r.;

•	 od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty 
w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba 
ubiegającą się o refundację zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących 
dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Wniosek należy złożyć:

•	 osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowie;

•	 przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie

Krzyżanów 10

99-314 Krzyżanów lub

•	 elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) (wniosek musi zostać podpisany elektronicznie certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem 
Zaufanym).

Ewelina	Jaworska

Z prac rady Gminy i UrzędU Gminy
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KULTUra
Gminny Konkurs Recytatorski „Polska (nie)Złota Jesień”

 W dniu 30 listopada 2022 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzy-
żanowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski „Polska (nie)Złota Jesień” zorganizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowie. Głównym celem konkursu była popularyzacja poezji i literatury oraz 
promowanie lokalnych talentów artystycznych.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych klas 0–VIII w następujących kategoriach: 
klasa 0, klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII. Do konkursu przystąpili wg regulaminu uczniowie - reprezentanci 
wszystkich szkół działających na terenie Gminy Krzyżanów. Recytatorzy prezentowali po jednym utworze 
tematycznie związanym z tytułem konkursu. Jury powołane przez organizatorów w składzie:

•	 Justyna Ozdowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie,

•	 Zygmunt Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów,

•	 Piotr Czerbniak – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Lesz-
czynku.

Jury po przesłuchaniu wszystkich 32 recytatorów postanowiło przyznać miejsca.

W kategorii klas „O” Szkół Podstawowych 

I miejsce: Maja Modrzyńska – SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Michalina Błaszczyk – SP w Krzyżanowie

III miejsce: Amelia Ciołek – SP w Kaszewach Dwornych

W kategorii klas I-II Szkół Podstawowych:

I miejsce: Antoni Sommerrey – SP w Krzyżanowie

II miejsce: Alan Pachliński – SP w Krzyżanowie

III miejsce: Szymon Gajdowicz – SP w Krzyżanowie

W kategorii klas III- IV Szkół Podstawowych

I miejsce: Zuzanna Kaczyńska – SP w Kaszewach Dwornych

II miejsce: Maja Prokopiak – SP w Kaszewach Dwornych

III miejsce ex aequo: 

Aleksandra Kowalczyk – SP w Kaszewach Dwornych

Lena Michałowska – SP w Kaszewach Dwornych
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KULTUra
W kategorii klas V-VI Szkół Podstawowych:

I miejsce: Katarzyna Skopiak – SP w Kterach

II miejsce: Błażej Kowalczyk – SP w Kaszewach Dwornych

III miejsce: Davy Thompson - SP w Kaszewach Dwornych

W kategorii klas VII-VIII  Szkół  Podstawowych

I miejsce: Nikola Sulikowska – SP w Kterach

II miejsce: Kinga Klimczak – SP w Krzyżanowie

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Laureaci I, II  
i III miejsca otrzymali również nagrody rzeczowe. Nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Krzyżanowie oraz Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego oraz zgromadzonej publiczności.

                                                                                                         Sylwia	Dębowska

Uczestnicy	Gminnego	Konkursu	Recytatorskiego	 
„Polska	(nie)Złota	Jesień”

„Recyklingowa choinka” w Bibliotece

 W dniu 06 grudnia 2022 r. odbyły się świąteczne warsztaty w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Krzyżanowie. Na uczestników warsztatów czekał stos książek. Zostały one pozyskane w procesie ubyt-
kowania starych i nieprzydatnych zbiorów bibliotecznych. Uczestnicy zajęć bardzo sprawnie zajęli się bu-
dową konstrukcji nie jednej, lecz dwóch choinek. Następnie pomocnicy Mikołaja wspólnie stworzyli dwa 
długie i kolorowe łańcuchy dekoracyjne. Które przyozdobiły biblioteczne regały. Na koniec warsztatów, 
każdy mógł stworzyć swoje własne prezenty, również z wykorzystaniem starych książek oraz kolorowych 
kartek. Wśród prezentów znalazły się takie, które miały kokardki, fantazyjne dekoracje 3-d, kratkę i wiele 
innych. 

Sylwia	Dębowska
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KULTUra

Uczestnicy	warsztatów	z	własnoręcznie	wykonanymi 
prezentami	z	książek

Gminny Dzień Babci i Dziadka

 20 stycznia, w piątkowe popołudnie, podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Babci  
i Dziadka, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie wybrzmiała muzyczno-wokalna „laur-
ka”, dedykowana krzyżanowskim seniorom.

Na scenie zaprezentowały się dzieci z terenu Gminy Krzyżanów, uczestniczące w feryjnych warsztatach 
wokalnych, prowadzonych przez Dyrektor GOKiS -Justynę Ozdowską. 

Dalsza część programu należała do uczennic śpiewu jazzowego Państwowej Szkoły Muzycznej im K. Kur-
pińskiego w Kutnie z klasy Pani Marty Wilk i Pani Olgi Fidrysiak-Myszkowskiej. 

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był recital Macieja Dzięgielewskiego - absolwenta Akademii Mu-
zycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, artysty Teatru Muzycznego w Łodzi i jednocześnie instruktora  
w Żychlińskim Domu Kultury, który przygotował na to wyjątkowe popołudnie, równie wyjątkowe piosenki 
specjalnie z myślą o Was, Drodzy Seniorzy.

Nie mogło też zabraknąć biesiadno-ludowego repertuaru, za sprawą Konrada Orlikowskiego - instruktora 
GOKiS i Justyny Ozdowskiej, a także zgromadzonych na sali członkiń naszych rodzimych zespołów śpie-
waczych.

Tradycją spotkań organizowanych z okazji Święta Babć i Dziadków stało się również złożenie życzeń  
i obdarowanie seniorów kwiatami przez Wójta Gminy Tomasza Jakubowskiego, Dyrektora GOKiS Justynę 
Ozdowską, Prezesa Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunta Jasińskiego oraz 
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reprezentantów wnucząt - uczestniczek wspomnianych wcześniej zajęć feryjnych.

Dziękując artystom oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia jeszcze raz przesyłamy jak najlepsze życze-
nia. 

Mamy nadzieję, że atmosfera spotkania i wyśpiewane piosenki na długo pozostaną z Wami.

Magdalena	Idziak

Dzieci	z	Gminy	Krzyżanów	w	trakcie	koncertu	kolęd	i	pastorałek,	będącym	jednocześnie	finałem 
feryjnych	warsztatów	wokalnych

Jedna	z	uczennic	śpiewu	jazzowego	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	im	K.	Kurpińskiego	w	Kutnie

KULTUra



31Biuletyn  Informacyjny • nr 1 (147) marzec 2023

Maciej	Dzięgielewski	na	deskach	krzyżanowskiej	sceny

Piękne	kwiaty	stanowiły	dopełnienie	serdecznych	życzeń	dla	wszystkich	zebranych	w	GOKiS	seniorów

Główni	bohaterowie	spotkania	-	babcie	i	dziadkowie

KULTUra



32 Biuletyn  Informacyjny • nr 1 (147) marzec 2023

Ferie z GOKiS

 Podczas ferii zimowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Gminną Biblioteką Publiczną 
w Krzyżanowie zaplanowaliśmy dla najmłodszych cykl zajęć, rozplanowanych tak, by amatorzy różnych 
aktywności, mogli znaleźć coś interesującego. Każdego dnia gościliśmy w ośrodku dzieci lubiące w wol-
nym czasie śpiewać, grać, czytać, rozwiązywać łamigłówki i młodych twórców o rękodzielniczym zacięciu. 
W trakcie ferii odwiedziliśmy też Wójta Naszej Gminy, a dzieci uczestniczące w warsztatach wokalnych 
uświetniły swoim występem Gminny Dzień Babci i Dziadka.

Na zajęciach DIY w ramach cyklu „Feryjna manufaktura” w trakcie trzech spotkań stworzyliśmy własno-
ręcznie kolorowe slime’y oraz pachnące mydełka w formie muffin i kryształowych serc, opakowanych wg 
inwencji wykonawców. Kolorowe owoce, gumisie, serduszka, beziki posłużyły do zrobienia mydlanych 
babeczek, które pachniały jak na prawdziwe muffiny przystało! 

Na warsztatach wokalnych „Śpiewamy kolędy” uczestnicy uczyli się prawidłowego rozśpiewania, tekstów 
i melodii popularnych polskich kolęd, pracy z mikrofonem i tremą. Warsztaty zakończone były występem 
uczestników podczas Gminnego Dnia Babci i Dziadka. Wszyscy warsztatowicze zostali nagrodzeni drob-
nymi upominkami.

Skorzystaliśmy również z zaproszenia Wójta -Tomasza Jakubowskiego, który ugościł młodych mieszkań-
ców Gminy Krzyżanów, w swoim gabinecie. W swobodnej, radosnej atmosferze, wzajemnie opowiadali-
śmy o sobie, naszych zainteresowaniach, planach na przyszłość...podjętych wątków było co niemiara. Każ-
dy z uczestników miał m.in. okazję by poczuć się jak... Gospodarz Gminy, zasiadając w miejscu codziennej 
pracy Pana Wójta. 

Atmosfera spotkań była tak sympatyczna, że obie strony niecierpliwie czekają już na  kolejne.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie uczestnicy wykazali się sprytem i wiedzą podczas roz-
wiązywania łamigłówek i krzyżówek oraz zaprojektowali własne puzzle. W trakcie warsztatów z teatru 
kamishibai z okazji Dnia Kubusia Puchatka powstały piękne historie z bohaterami Stumilowego Lasu. 
Odbył się również turniej gry w Chińczyka. Rywalizacja była zacięta, ale koniec końców każdy okazał się 
zwycięzcą.

W trakcie ferii, uczestnicy mogli stworzyć własne gry planszowe, których głównym bohaterem był bał-
wanek. Pierwsza grupa zaprojektowała grę „Uratuj bałwanka” - złymi bohaterami okazali się Pingwin, 
Królik oraz Husky i skradli bałwankowi węgielki, marchewkę, szalik i gałązki. Druga grupa uczestników 
stworzyła grę „Bałwanek play” - gra edukacyjno-przygodowa, dużo pytań, zadań. Nie mogło też zabraknąć 
kosmitów, Pana Jaszczura i piratów.

Podczas ferii odbyło się również spotkanie dla wolontariuszy. W ramach podziękowania za pomoc 
w bibliotece w 2022 roku, dla wolontariuszy został przygotowany słodki poczęstunek. 

Dyrektor	i	Pracownicy	

GOKiS	w	Krzyżanowie

KULTUra
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Feryjna	manufaktura	„Karnawałowe	slime’y”

Feryjna	manufaktura	„Mydlane	muf	finy”

KULTUra
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W	trakcie	odwiedzin	u	Wójta	Gminy	Tomasza	Jakubowskiego,	nie	zabrakło	słodkich	niespodzianek

Młodzi	mieszkańcy	Gminy	byli	zaciekawieni	wieloma	tematami

KULTUra
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Jak	to	jest,	kiedy	się	urzęduje?	Każdy	z	uczestników	spotkania	miał	możliwość	zobaczyć	z	bliska,	co	i	jak?	;)

Naszą	„naradę”	z	Panem	Wójtem	zakończyliśmy	wspólnym	zdjęciem

KULTUra
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Uczestnicy	warsztatów	wokalnych	w	trakcie	finału	konkursu	kolęd	i	pastorałek,

który	odbył	się	podczas	Gminnego	Dnia	Babci	i	Dziadka

Lubimy	wracać	tam	gdzie	sympatycznie…	Do	kolejnego	spotkania!

KULTUra
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Tworzenie	gier	planszowych	w	trakcie	warsztatów	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Krzyżanowie

„Serca dla serc -kolędowanie w hospicjum”

 W dniu 28 stycznia 2023 roku odbył się wyjątkowy koncert dla niezwykłych słuchaczy.

Zespół śpiewaczy „Siemienice” wraz z instruktorem panem Konradem Orlikowskim wystąpił z progra-
mem kolędowym dla pacjentów i personelu Hospicjum Kutnowskiego przy ul. Jastrzębiej. Panie z naszej 
gminy wniosły swoim śpiewem radość, miłość i nadzieję okazując w najpiękniejszy z możliwych sposo-
bów bliskość z osobami potrzebującymi.

 Serdecznie gratuluję pięknego koncertu, cieszę się, że mogłam jako widz wziąć udział w tym przed-
sięwzięciu. Było to niesamowite wydarzenie, po niejednym policzku popłynęła łza wzruszenia  a publicz-
ność z wielkim zaangażowaniem włączyła się we wspólne kolędowanie. Dziękuję Paniom  z zespołu „Sie-
mienice” za popularyzację rodzimego folkloru, za dobre serca i chęci do działania. 

Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Z artystycznymi pozdrowieniami dla wszystkich Państwa,

Justyna	Ozdowska 
Dyrektor	GOKiS

KULTUra
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Fot. Facebook, profil Hospicjum Kutnowskiego 
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Krzyżanowskie Spotkania Seniorów

Szanowni Państwo, z inicjatywy Pana Wójta Tomasza Jakubowskiego w naszej gminie rozpoczynamy 

spotkania Seniorów. 

Na organizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie spotkaniu z okazji Dnia Babci 

i Dziadka przeprowadziliśmy krótką ankietę dotyczącą zainteresowań naszych Seniorów i preferowanych 

godzin zajęć. 

Zgodnie z wynikami ankiety największą popularnością cieszyły się ćwiczenia, zajęcia rehabilitacyjne  

KULTUra
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W dniu 01.02.2023 r. upłynął termin składania wniosków o dotacje do Ministerstwa Sprawiedliwo-

ści w ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich o środki 

umożliwiające działalność statutową KGW.

 W ramach naboru KGW mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 5 000zł. 

Udział w naborze mogły wziąć tylko KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, pro-

wadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub te będące w trakcie rejestracji.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku do Funduszu Sprawiedliwości w imieniu KGW był Urząd 

Gminy Krzyżanów. Na każdą gminę przypadało 20 000 zł.

Zadania w ramach uzyskanej dotacji mogą być realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 30 września 

2023 r.

Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, 

polegające na: 

– organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych; 

i gimnastyka. Czas, w którym najczęściej Seniorzy chcieliby przychodzić na zajęcia to dzień roboczy  

w godzinach 10.00-21.00.

Pierwsze zajęcia organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu dla  Seniorów to „Zdrowy Kręgo-

słup” – zajęcia bezpiecznej gimnastyki, wzmacniającej mięśnie wokół kręgosłupa. Jest to trening zalecany 

dla osób z bólami pleców, szczególnie dla tych, którzy dużo czasu spędzają w pozycji siedzącej lub sto-

jącej. W zajęcia wpleciona jest nauka oddychania i utrzymania prawidłowej postawy. Zajęcia obejmują 

ćwiczenia równoważne, wzmacniające, rozluźniające i rozciągające poszczególne grupy mięśniowe.  

Na ćwiczeniach obowiązuje własna mata do ćwiczeń.

Zajęcia będą się odbywały w środy w godzinach 16.30-17.25 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Krzyżanowie. Koszt pojedynczych zajęć to 10 zł. Można zapisywać się na dowolną ilość zajęć w mie-

siącu.

Po zgłoszeniu się grupy planujemy dalej rozszerzać ofertę zajęciową dostosowaną do potrzeb uczestników 

zajęć. W najbliższym czasie planowane są warsztaty tematyczne oraz spotkania przy kawie i herbacie.

Zapraszamy serdecznie do zapisów.

                                                                                                                               	Justyna	Ozdowska	

																																																																																																																																Dyrektor	GOKiS
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           Justyna	Ozdowska
Dyrektor	GOKiS

– zakupie urządzeń i wyposażenia.

Akcje lub przedsięwzięcia-informacyjnego muszą być zorganizowane przy udziale koła/kół gospodyń wiej-

skich i adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestęp-

czości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw 

na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.

Forma wydarzenia jest dowolna, może być to piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych (np. Policji 

lub Służby Więziennej). Ważne jest, aby podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele służb munduro-

wych zajmujących się tematyką oraz przedstawiciele administracji samorządowej.

W naborze wzięły udział dwa KGW z gminy Krzyżanów : KGW „Żabiniec”  – z Nowych Kter i nowo 

powstałe KGW „Zabiegani” z Kter. Kołom serdecznie dziękujemy za podjęcie inicjatywy i gratulujemy 

pomysłów zadań do realizacji w ramach naboru.                                      

KULTUra
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Bal Karnawałowy

 Z inicjatywy Pana Wójta Tomasza Jakubowskiego, w dniu 18. lutego 2023 r. po raz pierwszy odbył 
się Ostatkowy Bal Karnawałowy. 

W ostatnią sobotę karnawału bawiliśmy się na sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. 
Dekorację przygotowała pani Magdalena Idziak –instruktor zajęć DIY, o muzykę zadbał Konrad Orlikow-
ski – instruktor muzyki. Jedzenie zapewnił catering „U Andrzeja”.

Wszyscy w szampańskich nastrojach bawili się do późnej nocy. Panowała wesoła, rodzinna atmosfera. 
Nie zabrakło muzycznych dedykacji, przebrań karnawałowych i śpiewów. Dziękujemy Państwu za udział  
w Balu, do zobaczenia na kolejnych imprezach organizowanych przez GOKiS.

Justyna	Ozdowska 
Dyrektor	GOKiS

KULTUra



43Biuletyn  Informacyjny • nr 1 (147) marzec 2023

inFOrmacJE i OGŁOSzEniA

INFORMACJA
 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) 356-29-09

Zapraszamy !
Dorota	Meronk

Wójt	Gminy 
Tomasz	Jakubowski

Zmiany w bezpłatnych poradach prawnych w  Urzędzie Gminy Krzyżanów

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

Adwokat będzie przyjmował mieszkańców gminy jeden raz w miesiącu w terminie uzgodnionym  
z Urzędem Gminy. 

Informacje o terminach przyjęć oraz zapisy mieszkańców pod numerem telefonu 24 356 22 00 
lub poprzez adres e-mail sekretariat@krzyzanow.pl. Miejscem przyjęć interesantów jest pomieszczenie 
przy sekretariacie w Urzędzie Gminy Krzyżanów.

Wszystkich zainteresowanych, chcących skorzystać z konsultacji prawnych m.in. w sprawach: ma-
jątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych zapraszamy do 
Urzędu Gminy po uprzednim umówieniu wizyty w sekretariacie urzędu,  dzwoniąc pod nr telefonu 
24 356 22 00 lub pisząc na adres email: sekretariat@krzyzanow.pl. Podczas umawiania wizyty prosimy 
o ogólną informację dotyczącą tematu zgłoszenia. Na spotkanie z adwokatem proszę zabrać niezbędną do-
kumentację dotyczącą załatwianej sprawy.

Nieodpłatne porady prawne obejmować będą następujące czynności:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postę-
powaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym;

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie 
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę są-
dową.



44 Biuletyn  Informacyjny • nr 1 (147) marzec 2023

Ochotnicze Straże Pożarne

 W okresie od 01 stycznia do 31 marca każdego roku odbywają się zebrania sprawozdawcze  

w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Na zebraniach, zarządy poszczególnych jednostek przedstawiają 

sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności oraz przedstawiają plan działalności na bieżący rok. 

Podczas zebrań przyjmowane są sprawozdania Komisji Rewizyjnych oraz udzielane jest absolutorium Za-

rządowi. W zebraniach biorą udział członkowie poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście, mię-

dzy innymi: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Wójt Gminy Krzyżanów i jednocześnie Prezes Zarządu 

Gminnego Związku OSP RP  - Tomasz Jakubowski, Komendant Gminny OSP RP – Tomasz Żydowo, 

Radni Gminy oraz sołtysi z terenu poszczególnych jednostek. Podczas takich zebrań, Wójt Gminy –To-

masz Jakubowski omawia wydatki ponoszone przez gminę na bieżące funkcjonowanie straży. W 2022 

roku na działalność bieżącą jednostek OSP gmina wydatkowała  kwotę 169.414,74 zł. Środki przeznaczone 

były między innymi na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-

gaśniczych i szkoleniach, pokrycie kosztów paliwa do samochodów i urządzeń silnikowych, utrzymanie 

kierowcy – mechanika OSP, ubezpieczenia i przeglądy samochodów,  ubezpieczenia strażaków, badania 

lekarskie, opłacenie szkoleń, energii elektrycznej. W 2022 r. Gmina Krzyżanów przekazała dotację dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach w kwocie 470.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do 

zakupu samochodu strażackiego. Dodatkowo, z budżetu gminy, dofinansowano zakup samochodu kwotą 

8.476,92 zł. W 2022 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowie odnotowała 97 wyjazdów 

do akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 14 wyjazdów do pożarów, 77 wyjazdów do miejscowych zagrożeń 

(między innymi wypadków drogowych, usuwania skutków wichur i podtopień). W akcjach ratowniczych 

brało udział 14 druhów posiadających odpowiednie szkolenia, badania lekarskie i ubezpieczenie.  Jednost-

ka Ochotniczej Straży Pożarnej w Młogoszynie wyjeżdżała do akcji ratowniczych 4 razy, OSP w Kterach 

3 razy, OSP w Wałach 3 razy. 

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano kwotę 201.500,00 zł z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże 

Pożarne. W tym:

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

- na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, części do samochodów, przeglądy i naprawy samochodów, ubezpie-

czenie strażaków i samochodów, opłaty za energię, bieżące remonty budynków OSP – 146.500,00 zł,

- na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych – 17.000,00 zł.

                                                                                                                                   Ewa	Matusiak
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TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY W KUTNIE

 W związku z pismem Wojewody Łódzkiego informuję, że od dnia 23 stycznia 2023 roku na terenie 
Miasta Kutna został uruchomiony punkt paszportowy.

Wnioski o wydanie paszportu będzie można składać w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie przy Pl. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 253-11-46.

                                                                                                                   Izabella	Sobolewska

INFORMACJA

Wójt  Gminy Krzyżanów informuje, że w każdą środę w godzinach od 14:00 – do 15:00 w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzyżanowie dyżur pełni dzielnicowy Pan Andrzej Rosiak. 

W przypadku pilnej konieczności  kontaktu z dzielnicowym można dzwonić  pod numer telefonu  
516 433 681, 997 lub 112.

PUNKT APTECZNY PRZY GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W KRZYŻANOWIE

 Z początkiem miesiąca lutego 2023 roku Gmina Krzyżanów zawarła umowę najmu lokalu użyt-
kowego w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzyżanowie  z podmiotem pod nazwą „Szlachetna”  
Sp. z o.o. ul. Przybyszewskiego 57/59, 93-188 Łódź, która prowadzić będzie punkt apteczny w Krzyża-
nowie po dawnej aptece Eskulap. Umowa została zawarta z Naszej inicjatywy na czas oznaczony do 3 lat,  
co pozwoli na weryfikację funkcjonowania nowego podmiotu pod kątem jego przystępności dla mieszkań-
ców. Podmiot z którym zwarliśmy umowę prowadzi sieć aptek na terenie kraju i deklarował w związku  
z tym korzystne dla mieszkańców warunki zakupu leków oraz duży asortyment. Planowane otwarcie punk-
tu aptecznego nastąpi po wyremontowaniu najmowanych pomieszczeń przez najemcę i ma nastąpić w maju 

2023 roku. 

Jakub	Maciejewski

Zatrudnimy pracownika gospodarczego

Urząd Gminy Krzyżanów przyjmie do pracy na stanowisko pracownika gospodarczego mężczyznę:

- prawo jazdy kategorii T,

- znajomość mechaniki, hydrauliki.

Informacje pod nr te. 603765318.

                                                                                                     Tomasz	Jakubowski
																																																																																																		Wójt	Gminy	Krzyżanów
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 Starsi uczniowie ze szkół podstawowych z Kaszew, Kter i Krzyżanowa otrzymali niezwykły 
prezent od Stowarzyszenia, które w 100% sfinansowało im wyjazd do Teatru Lalkowego Piccolo w 
Łodzi na spektakl pt. „Nić Ariadny” na łączną kwotę 3000,00 zł. Nastrojowa muzyka, subtelne kostiumy 
i scenografia pozwoliły na połączenie realistycznego świata ze światem starożytnym. Po zakończeniu 
spektaklu odbyły się warsztaty teatralne, dzięki którym widownia poznała tajniki pracy aktora i działalność 
teatru od kuchni. Bardzo serdecznie dziękujemy Prezesowi Stowarzyszenia p. Zygmuntowi Jasińskiemu za 
pozyskanie środków finansowych na ten cel oraz nauczycielom, którzy sprawowali opiekę nad uczniami w 
trakcie wycieczki.    
 Stowarzyszenie ufundowało także nagrody na kwotę 325,00zł. dla zwycięzców Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego, organizowanego przez GOKiS w Krzyżanowie.
 Zarząd Stowarzyszenia w składzie: p. Zygmunt Jasiński, p. Ewa Stępka i p. Katarzyna Kotarska 
już od kilku lat podejmuje się realizacji zadań  publicznych. W tym roku podjęto decyzję, że będzie to 
konkurs na ozdobę bożonarodzeniową pod hasłem „Z tradycją i pasją”, pod patronatem Stowarzyszenia, a 
skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs odbył się we współpracy ze szkołami podstawowymi, 
które otrzymały środki finansowe na jego organizację, w tym zakup nagród i materiałów plastycznych.
 Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji zadań 
statutowych oraz dotychczasowym  darczyńcom i tym, którzy zechcą udzielić  wsparcia finansowego i 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów

 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów,  działające na naszym terenie od  14 lat,  
jest organizacją pożytku publicznego  i jako organizacja pozarządowa   „podejmuje się zadań publicznych”, 
czyli realizuje projekty służące dobru społecznemu,  które są w całości lub częściowo finansowane  
z pieniędzy publicznych samorządowych i rządowych. Nasza organizacja może pochwalić się bogatą 
działalnością na rzecz lokalnej społeczności.
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Z działalności Zarządu Spółki Wodnej „Krzyżanów”

Szanowni Rolnicy - członkowie Spółki Wodnej Krzyżanów!

Minął kolejny rok działalności Zarządu S. W. W porównaniu do lat ubiegłych okazał się rokiem bardzo 
niekorzystnym. Stało się to za przyczyną natury , która w naszym terenie przyniosła dość trudne warunki 
atmosferyczne. Ciepła i bezśnieżna zima zdecydowanie przyspieszyła usuwanie wiosennych awarii 
melioracyjnych: awarie począwszy od końca stycznia z przerwą na żniwa praktycznie usuwaliśmy do 
grudnia. Nawalny deszcz z 20 na 21 sierpnia ok 100l na 1m metr kwadratowy spowodował liczne podtopienia 
upraw, co w następstwie skutkowało zwiększoną ilością awarii. Razem w roku 2022 - usunięto 89 szt. 
Ogółem na to zadanie wydano 72.756,10 zł, co w ocenie Zarządu S.W. jest kwotą bardzo dużą. Przyczyną 
tak dużej ilości awarii jest słabe funkcjonowanie urządzeń drenarskich - bardzo starych niejednokrotnie 
100 letnich i mających więcej lat. Ogółem w 2022 pracami przy konserwacji rowów objęte było 27, 850mb. 
Konserwację przeprowadzono w miejscowościach takich jak Ktery, Zieleniew, Siemienice, Kuchary, 
Wierzyki, Wojciechowice. Główny nacisk położyliśmy na realizację planu rzeczowego przyjętego uchwałą 
Walnego Zgromadzenia odbytego 09.04.2022. Według oceny Zarządu S.W. plan został zrealizowany,  
a nawet przekroczony na 104,35%. Ogółem pozyskaliśmy maksymalne dofinansowanie:
1) z Urzędu Gminy 60.000 zł i w tym miejscu pragnę podziękować Radzie Gminy Krzyżanów oraz Panu 
Wójtowi, że poprzez dofinansowanie jako gospodarze naszej Gminy wpływają na jej ogólny wizerunek. 
Znikają z naszej panoramy zarośnięte, zakrzaczone rowy melioracyjne, które straszyły przez lata. Pragnę 
jeszcze nadmienić, że nie wszystkie Spółki Wodne mogą skorzystać z tego typu dofinansowania. Życzymy 
sobie, aby nasza współpraca dalej trwała i przynosiła zamierzony pożytek;
2) z Urzędu Marszałkowskiego 60.000 zł; 
3) z Urzędu Wojewody 57. 525 zł;
4) ze składek członkowskich 81.428.65 zł. 
Jest to ściągalność na poziomie 86%.Tendencja jakby stała, ale zawsze mogło by być lepiej. Najwięcej 
trudności ze ściąganiem składek członkowskich mamy z dzierżawcami z sąsiednich gmin. Jest to 
niewłaściwe postępowanie względem tych, którzy traktują opłacanie składek członkowskich sumiennie 
i mogą zawsze liczyć na pomoc w zakresie usuwania awarii melioracyjnych oraz konserwacji rowów. 
Opłacanie składek członkowskich wg Statutu jest obowiązkiem członka S.W. Wszystkich zalegających  
z opłatami prosimy o ich uregulowanie. W przeciwnym wypadku sprawę będziemy kierować do Starostwa 
Powiatowego w Kutnie, które jest organem prowadzącym S.W. Ogółem udział składek członkowskich  
w całym budżecie S. W. stanowi 31,5%, pozostałe 68,5% jest to dotacja. W sumie na realizację zadań w roku 

Katarzyna	Kotarska

Sekretarz	Stowarzyszenia

wspólnie z nami pomagać potrzebującym.
 Jako organizacja pożytku publicznego zwracamy się z prośbą  do ludzi dobrej woli o wsparcie 
naszej działalności poprzez przekazanie 1,5% podatku  w rocznym rozliczeniu PIT za 2022r. wpisując 
numer KRS 0000315002 Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów.                   
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Z poważaniem  
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Marian	Jasiński

2022 wydane zostało 257.951.62 zł. Sprawą, którą trzeba obowiązkowo poruszyć jest wyrzucanie kamieni 
na brzegi rowów. Proszę tego nie robić ponieważ podczas wycinania wysokich porostów z perspektywy 
operatora kompletnie nic nie widać czy kamień tam jest czy go nie ma. Kilka razy w roku 2022 z tego 
powodu doszło do awarii kosiarki. Pół biedy, jeżeli wyleci kilka noży, ale jeżeli dojdzie do skrzywienia 
wałka, to naprawa idzie w tysiące zł. Kamienie wydobyte z ziemi prosimy składować tam, gdzie nie będą 
nikomu przeszkadzać. W dniu 21.01.2023 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów na, którym to została 
podniesiona stawka składki członkowskiej z 1 hektara na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu S. W. 
Delegaci w głosowaniu jawnym  ustalili stawkę: 
- 25 zł z jednego ha gruntów zmeliorowanych - było 20 zł, 
- 13 zł z jednego ha gruntów nie zmeliorowanych - było 10 zł. 
Z czego wynika podwyżka: do każdego zadania zgłoszonego przez Zarząd S.W. podmiot  dotujący wymaga 
udziału własnego. Z naszego rozeznania wynika, że sąsiednie S. W. mają wyższe składki 30 zł i więcej 
z 1 ha gruntów. Klasy 5 i 6 są zwolnione z opłat. W roku 2023 uchwałą Walnego Zgromadzenia będzie 
przeprowadzona konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowościach: 
- Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy-Kolonia, Różanowice, Władysławów, Stefanów, Młogoszyn,  
Konary, Sokół na długości rowów 24,887 mb na kwotę 142.429,73 zł. W/w zadanie zrealizujemy z dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego oraz środków własnych. Gdyby okazało się, że rok będzie sprzyjający, będzie 
mniej awarii melioracyjnych, środki przerzucimy na kolejne rowy w  miejscowościach takich jak:  
- Morele, Jagniątki pod warunkiem, że do zadania przystąpi S. W. Bedlno. W innym przypadku czyszczenie 
rowu po stronie tylko Gminy Krzyżanów może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego: spowoduje 
podtopienie pobliskich łąk, zwłaszcza z Sołectwa Łęki. Kończąc życzymy sobie, aby nasze założenia - 
plany w 100% się zrealizowały. Członkom S. W. oraz ich rodzinom życzę zadowolenia z ciężkiej pracy na 
roli oraz motywacji z wykonywanej pracy.
Awarie należy zgłaszać tel.: 
- 518057650 - Marian Jasiński,
- 502201662 - Adam Gawroński. 
Sprawy księgowości: 
- 783972454 - Urszula Matczak. 
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