
gazeta samorządu terytorialnego nr 1/2018

Rok VII nr 1 (48) ISSN 2084-5561          styczeń 2018          www.gmina.ksawerow.com          egzemplarz bezpłatny   

GAZETA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Ksawerów     •     Wola Zaradzyńska     •     Nowa Gadka

Ksawerów
Echo Gminy

W numerze

strona 19

"Lubię Ksawerów" - mottem 
VI Uroczystego Spotkania z Przedsiębiorcami

Niedościgniony mistrz z Ksawerowa
- kolarz Andrzej Piotrowski

Zagraliśmy w 26 finale! 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

strona 7

strona 12

strona 2

Nasze sposoby na taaaką rybę! 
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świata w kolarstwie strona 10

Fot. Red.
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"Lubię Ksawerów" – mottem VI Uroczystego Spotkania z Przedsiębiorcami

Fotografie wykonała redakcja

Wyróżnieni w tym roku przedsiębiorcy, razem z przedstawicielami lokalnego samorządu i posłem Arturem Duninem (drugi z prawej)

Już po raz szósty z kolei, gminny samorząd wyróżnił lokalnych 
przedsiębiorców. Symboliczną różę oraz statuetkę w podziękowaniu 
za wsparcie organizacyjne, finansowe, rzeczowe, a także za zaangażowanie 
w życie społeczności gminy Ksawerów otrzymały cztery firmy. 
Spontanicznie zaproponowanym mottem tegorocznego spotkania,  zostało 
hasło "Lubię Ksawerów". 

Oficjalną część uroczystości, która corocznym zwyczajem miała miejsce 
w "Pałacu Ksawerów", rozpoczął gospodarz gminy – wójt Adam Topolski.
- W dniu dzisiejszym podziękujemy tym przedsiębiorcom, którzy z własnej 
i nieprzymuszonej woli uczestniczą w życiu społecznym naszej gminy. Będą 
to także firmy, które zostały już wyróżnione, ale nadal aktywnie 
i systematycznie angażują się w te działania. Efektem naszej wspólnej pracy 
jest inwestycja firmy Miele, która rozpocznie nowy rozdział z długofalową 
korzyścią dla naszych mieszkańców. Ten projekt przełoży się na realny 
rozwój firm i przedsiębiorstw na terenie gminy Ksawerów. Dlatego  
chciałbym podkreślić fakt, iż mimo braku uwarunkowań geograficznych - 
gór, jezior czy rzek, możemy naprawdę dobrze i wygodnie żyć. To dzięki 
wspaniałym ludziom, przedsiębiorcom i naszym mieszkańcom. 
Za to Państwu dzisiaj serdecznie dziękuję – przywitał gości wójt.

- Ponad 20 lat temu, kiedy gmina Ksawerów została wyodrębniona z gminy 
Pabianice, zadawaliśmy sobie pytanie - jak taka mała społeczność da sobie 
radę? Dzisiaj mogę powiedzieć, że radzi sobie znakomicie! Jest 
to oczywiście niemała zasługa lokalnych przedsiębiorców, ale również 
samorządu. Gratuluję wójtowi Topolskiemu tak poważnego sukcesu 
inwestycyjnego – zaznaczył w swoim wystąpieniu senator Andrzej 
Owczarek.

Swoją sympatię dla gminy Ksawerów podkreślił Ireneusz Krześnicki, nie tak 
dawny sekretarz gminy, a obecnie dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru 
i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, mówiąc:
- Gminę Ksawerów podziwiam od początku mojej współpracy z tym 
miejscem. Mogę uczciwie powiedzieć, że "jesteśmy" gminą przodującą 
w całym województwie łódzkim. Mamy czym się pochwalić, mamy 
też wyjątkowych ludzi. Jeszcze kilka lat temu nie pomyślałbym, że mogę 
te słowa wypowiadać również w imieniu wojewody, który składa Państwu 
serdeczne gratulacje. 

Wyrazy uznania dla naszej gminy przekazał także starosta Powiatu 
Pabianickiego Krzysztof Habura, który w swoim przemówieniu przeprosił 
za utrudnienia związane z remontowanym odcinkiem ul. Wschodniej, 
deklarując jednocześnie kontynuację remontu całej ulicy i jego 
zakończenie najpóźniej w 2019 r. Starosta dodał, że kolejną inwestycją 
drogową (po zakończeniu ul. Wschodniej) będzie ul. Południowa.  

Część oficjalną zakończył krótkim wystąpieniem Krzysztof Ciebiada, 
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego i mieszkaniec 
Ksawerowa, który zdefiniował Ksawerów jako miejsce dobrych zmian 
i korzystnych inwestycji dodając: 
- Państwo reprezentujecie biznes, utrzymując z podatków naszą gminę. 
Wójt reprezentuje samorząd, i jako były przedsiębiorca skutecznie 
współpracuje z lokalnymi firmami. Dzisiaj mogę śmiało powiedzieć – jestem 
dumny, że mam takiego wójta! 

Goście uroczystości
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W spotkaniu uczestniczyli: 
dyrektor Biura Senatorskiego Macieja Łuczaka - Małgorzata Grzesiak-
Cieślak, senator Andrzej Owczarek, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Krzysztof Ciebiada, dyrektor Wydziału Prawnego, 
Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki, 
starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura, radna Powiatu 
Pabianickiego Wioletta Domańska, dyrektor Departamentu Doradztwa 
dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

z zastępcą dyrektora -  kierownik 
Krajowego Ośrodka Wspomagania Rolnictwa Krzysztof Ochnicki, starszy 
Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach Krzysztof Jędraszek, dyrektor 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie Arkadiusz 
Bielecki, dyrektor łódzkiego oddziału firmy Remondis Sp. z o.o. Krzysztof 
Sęczkowski, wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, z-ca wójta gminy 
Ksawerów Jarosław Pinder, sekretarz gminy Monika Sroczyńska, 
przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, radni gminy 
Ksawerów, sołtysi i członkowie rad sołeckich, dyrektorzy referatów Urzędu 
Gminy Ksawerów i jednostek z nim współpracujących, druhowie strażacy 
z OSP w Woli Zaradzyńskiej, dyrektorzy placówek oświatowych 
i przedsiębiorcy z terenu gminy Ksawerów. 

poseł Artur Dunin, poseł Marek Matuszewski, 

Izabela Witaszek Marcinem Zuberem,

Uroczysty wieczór uświetniły swoimi występami wokalistki GDKzB 
w Ksawerowie: Weronika Gajdzicka, Julia Nykiś i Paulina Suchcicka. Oprawę 
muzyczną przygotował dyrektor dawnej willi Hoffmana Marek Smuga 
(saksofon) z zespołem: Przemysławem Rybakiem (fortepian), Dariuszem 
Majem (perkusja) oraz Michałem Nowakiem (gitara basowa). Prowadzącą 
uroczystość była znana prezenterka TVP Magdalena Michalak, której słowa 
"Lubię Ksawerów" – zostały przyjęte jako motto VI Uroczystego Spotkania 
z Przedsiębiorcami. Redakcja

W imieniu OSP głos zabrał prezes jednostki - Jan Wawrzko

Występ Weroniki Gajdzickiej przy akompaniamencie Marka Smugi z zespołem

Julia Nykiś (z lewej) i Paulina Suchcicka

Firmy, które otrzymały tegoroczne wyróżnienia: 
• - gospodarze Sali Bankietowej Zacisze i Bistro Kopytko 

mieszczących się przy ul. Szkolnej w Ksawerowie;
• P.P.H.U Miran - producent artykułów harcerskich oraz odzieży 

i akcesoriów dla służb mundurowych;
• Sampro - producent nadruków (na odzieży) z wieloletnimi tradycjami;
• Suwary S.A. - producent opakowań z tworzyw sztucznych. 

Podziękowania w formie okolicznościowego grawertonu za wkład 
w działalność na terenie gminy, otrzymały też dwie firmy (odznaczone już 
we wcześniejszych latach kryształową różą): Exoflora i Krawgors.

P.P.H.U Luter 

Właściciele firm Exoflora i Krawgors

Nowy przewodniczący gminnej rady

Podczas LVIII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 28 grudnia 2017 
r., radni podjęli decyzję o zmianie na stanowisku przewodniczącego Rady 
Gminy Ksawerów.
Ze stanowiska przewodniczącej odwołana została Maria Wróbel, a jej 
miejsce zajął Arkadiusz Jędrzejczyk - dotychczasowy wiceprzewodniczący 
rady. 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. K.Karcz

Arkadiusz Jędrzejczyk podczas Sesji Rady Gminy 

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.
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Kolejny krok w stronę budowy fabryki Miele

8 stycznia w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wójt 
gminy Ksawerów Adam Topolski razem z przedstawicielami Zarządu ŁSSE - 
Markiem Michalikiem i Agnieszką Sygitowicz, podpisał umowę 
na uzbrojenie podstrefy Ksawerów.

W ramach podpisanej umowy powstaną nowe drogi, chodniki i oświetlenie. 
Nowa infrastruktura jest niezbędna dla przeprowadzenia inwestycji 
niemieckiego producenta AGD - firmy Miele, na terenie podstrefy 
Ksawerów.

Fot. ŁSSE

Podpisanie umowy w ŁSSE, wójt Adam Topolski 
pierwszy z prawej strony (siedzący)

W Ksawerowie będzie produkowana najnowsza linia zaawansowanych 
technologicznie pralek (nie produkowana dotychczas w żadnej innej 
fabryce Miele na świecie !). 
Niemiecki producent planuje zainwestować w Ksawerowie ok. 200 mln zł 
(do czerwca 2022 r.) i zatrudnić docelowo co najmniej 350 pracowników.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ponad 12 mln zł na inwestycje w 2018 roku

Podczas LIX sesji (24 stycznia br.), ośmioma głosami "za" przy dwóch 
wstrzymujących, radni przegłosowali budżet na 2018 r. Na planowane w tym 
roku inwestycje i remonty, przeznaczona zostanie rekordowa kwota 
w wysokości ok. 12,5 mln zł. Redakcja

Marek Smuga pokieruje pracą GDKzB

28 grudnia ub.r. podczas wspólnego posiedzenia komisji (przed LVIII Sesją 
Rady Gminy Ksawerów) akt powołania z rąk wójta Adama Topolskiego 
odebrał nowy dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie.

Nowym dyrektorem, wyłonionym podczas procedury konkursowej, został 
Marek Smuga.

- Cieszę się, że będę mógł kontynuować swoją pracę właśnie tutaj 
w Ksawerowie. Mam nadzieję, że koncerty w ramach cyklu "Niedziela 
u Hoffmana" na stałe zagoszczą w ofercie GDKzB. Są też pomysły na nowe 
zajęcia, które w programie pojawią się już na początku tego roku: 
UpCykling, Manufaktura, Klub Dziennikarski, Kulisy Teatru czy Się 
Zachowuj. Niedawno ruszyła sekcja szachowa, do której serdecznie 
zapraszamy dzieci i młodzież z gminy. Chcemy powiększyć też księgozbiór 
naszej biblioteki. Wszystkie szczegóły mogą Państwo znaleźć na naszym 
portalu FB, a także na stronie internetowej GDKzB www.kultura-
ksawerow.pl, gdzie publikujemy aktualne wydarzenia i zapowiedzi 
zbliżających się imprez - mówi z uśmiechem nowy dyrektor.
- Współpraca z lokalnym samorządem układa się bardzo dobrze, jestem 
pełen pozytywnej energii i motywacji do dalszego działania. 
Pozdrawiam serdecznie czytelników Echa Gminy Ksawerów i zapraszam 
do uczestnictwa w organizowanych przez nas zajęciach oraz imprezach 
- dodaje Marek Smuga.

Redakcja

Fot. K.Karcz

Marek Smuga (z prawej) z wójtem Adamem Topolskim

Fot. Red.

5 mandatów w piątek (19.01) i 2 kolejne w sobotę wystawili nasi policjanci 
kierowcom szukających wrażeń przy ul. Szkolnej 14.
Wszyscy ukarani złamali zakaz wjazdu na teren, który jest systematycznie 
patrolowany przez naszych policjantów. Funkcjonariusze z posterunku 
w Ksawerowie współpracują ponadto z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolniczego w Łodzi (właściciel tego terenu), który planuje posadowienie 
betonowych słupków uniemożliwiających wjazd na obszar dawnego rynku 
rolno-spożywczego.

7 mandatów dla amatorów driftu!

Fot. Red.

Redakcja

Już niebawem, "wyścigowcy" w swoich podkręconych maszynach 
będą zmuszeni poszukać nowego miejsca do kręcenia wiraży

LIX sesja Rady Gminy Ksawerów

nr 1/2018
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Nowy rok - duży krok w kierunku inwestycji

Znamy wstępny zakres inwestycji zaplanowanych w terenie na ten rok. 
Priorytetem będzie sukcesywne odtwarzanie melioracji na terenie gminy, 
poprzez odtwarzanie rowów odwadniających i sączków. Przebudowane zostaną 
ulice: Skromna, Krótka, Malinowa, Północna oraz Poziomkowa wraz 
z odwodnieniem ulic: Skromnej, Krótkiej i Północnej - przetarg na to zadanie 
został już ogłoszony. Sieć wodno-kanalizacyjna wybudowana zostanie 
w ulicach: Głowackiego, Nastrojowej, Hubala (na odcinku od ul. Zaradzyńskiej 
do ul. Karminowej) oraz Lipowej (od ul. Wschodniej do ul. Wiosennej). 
W miejscu dawnego  powstanie świetlica wiejska przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowany zostanie plac zabaw przy GDKzB, 
a na wybranych ulicach pojawią się nowe nakładki asfaltowe i progi zwalniające. 
Przebudowane zostanie podwodnienie ul. Łódzkiej oraz ul. Żeromskiego. 

Domu Rolnika

Przygotowany zostanie także teren - pod budowę fabryki Miele - przy 
ul. Giełdowej (oświetlenie, chodnik, woda i kanalizacja). Gmina będzie 
partycypowała w kosztach zakupu nowego samochodu bojowego dla OSP 
w Woli Zaradzyńskiej. Wykonane zostaną: 
• projekty budowy sieci wod.-kan. w ulicach: Wiosennej (od ul. Bocznej 

do ul. Pięknej), Bocznej (od ul. Uroczej do ul. Kosmowskiej), Pięknej 
(od ul. Uroczej do ul. Wiosennej), Dobrej (od ul. Osiowej do ul. Bocznej), 
Radosnej (od ul. Bocznej do ul. Pięknej), Hubala, Ogrodników, Łącznej, 
Akacjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, Tylnej, Twardej oraz kanalizacji 
tłocznej od ul. Kościuszki do ul. Lipowej. 

• projekty przebudowy ulic: Spacerowej, Cienistej, Granitowej, Kościuszki 
(od ul. Traktorowej do ul. Brzegowej), Jęczmiennej, Mickiewicza, Uroczej 
(od ul. Mickiewicza do ul. Pięknej), Obwodowej oraz utwardzenia działek 
o nr. ewid. 1817,1820/3 w Ksawerowie. Wykonany zostanie również projekt 
(z przebudową) ul. Bema. 

Nowe lampy oświetleniowe zostaną założone w ulicach: Mickiewicza, Bocznej, 
Uroczej, Cegielnianej i Karminowej. 

Kolęda to nasze uwielbienie dla Narodzonego Boga, to wyraz naszej 
miłości. To także potwierdzenie, że stojąc przy Maleńkim Jezusie w żłobie, 
będziemy przy Nim stali także pod Krzyżem, gdyż On pozostanie 
z nami do samego końca. Jezus daje nam siły, aby iść wraz z Nim przez świat 
i wyczekiwać nie tylko pojawienia się Jego gwiazdy za rok, ale także Jego 
ponownego przyjścia. Koncert z pewnością zadowolił licznie 
zgromadzonych parafian i gości o czym może świadczyć fakt, że wszyscy 
artyści otrzymali gromkie oklaski. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie tego świątecznego wydarzenia.

Przepiękny koncert kolęd

W jedynym w swoim rodzaju okresie świąt Bożego Narodzenia spotykamy 
się tradycyjnie na wspólnym kolędowaniu w naszych domach, w grupach 
duszpasterskich i w szerzej rozumianej rodzinie parafialnej. Nawet jeżeli 
takie spotkania są zwoływane pod hasłem "koncertu", to najbardziej 
przyciąga nas możliwość kolędowania przy żłóbku Narodzonego Jezusa.
Taki też charakter miał koncert w ksawerowskim kościele, który odbył 
się 14 stycznia br. O ciepłe brzmienie kolęd zatroszczyli się wykonawcy: 
Schola "Jezusowe Promyczki", Schola "Jezusowe Promyki" i Zespół 
Estrellas. 

Parafia MBC w Ksawerowie

Redakcja

Dowiedz się więcej na www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl

Fot. M.Cygan

Uczestnicy świątecznego koncertu kolęd

Fot. Red.

Archiwalne już zdjęcie dawnego Domu Rolnika w Nowej Gadce (zrobione
jesienią ub.r.) - budynek został rozebrany w styczniu br., a w jego miejscu
powstanie nowa świetlica wiejska. Planowany termin ukończenia inwestycji
- październik 2018 r., a wykonawcą jest firma PTHU Dorota Wojtczak z Dobronia

Fot. Red.

Jeżeli środki na to pozwolą, w ul. Obwodowej położona zostanie 
nakładka asfaltowa. Do wykonanej w ub.r. sieci wodno-kanalizacyjnej
przyłączyli się wszyscy mieszkańcy

nr 1/2018



AKTUALNOŚCI

Redakcja6 gazeta samorządu terytorialnego

Spotkanie wigilijne podopiecznych ŚDS...

...i strażaków ze swoimi rodzinami

19 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne podopiecznych 
ŚDS wraz z rodzinami, połączone z jubileuszem 10 - lecia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ksawerowie.

Wśród zaproszonych gości byli: wójt Adam Topolski, z-ca wójta Jarosław 
Pinder, ks. proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie 
Stanisław Bracha, burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński, radni gminy 
Ksawerów oraz radni gminy Rzgów. 
Uroczystość uświetnili swoimi występami: chór Estrellas pod 
kierownictwem artystycznym siostry Etieny Zalewskiej oraz uzdolnione 
muzycznie uczennice Gimnazjum w Ksawerowie - Katarzyna Nowak 
i Weronika Przybyła. Kulinarną atrakcją świątecznego spotkania był 
pyszny, jubileuszowy tort, którym częstował wójt Topolski.

Trzy dni wcześniej - 16 grudnia, w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej spotkali 
się  druhowie strażacy ze swoimi rodzinami i z zaproszonymi gośćmi 
(senatorem Maciejem Łuczakiem, wiceprzewodniczącym Sejmiku 
Województwa Łódzkiego Krzysztofem Ciebiadą, włodarzami gminy 
Ksawerów, ks. Robertem Jaśpińskim, sołtysem Antonim Archmanem oraz 
dyrektorem SP w Woli Zaradzyńskiej Małgorzatą Koperek).

Uroczystą, wigilijną kolację przygotowały członkinie KGW w Woli 
Zaradzyńskiej wspólnie z naszymi druhami. Senator Maciej Łuczak wręczył 
strażakom upominki - czujki tlenku węgla i dymu, a wójt Adam Topolski  
przekazał dowód rejestracyjny do nowej, "powodziowej" przyczepy.

ŚDS w Ksawerowie

OSP w Woli Zaradzyńskiej

Podopieczni ŚDS z rodzinami

Koncert Katarzyny Nowak i Weroniki Przybyły

Nowa przyczepa została zakupiona ze środków
otrzymanych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Fot. OSP Wola Z.

Fot. Red.

Fot. Red.

Świąteczne życzenia od zaproszonych gości

Fot. Red.
Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. OSP Wola Z.

Wójt Topolski z najmłodszymi strażakami

Goście uroczystości

nr 1/2018
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Noworoczne spotkanie z seniorami
w Woli Zaradzyńskiej

Już po raz czwarty (13 stycznia br.) Ochotnicza Straż Pożarna wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Woli Zaradzyńskiej, zorganizowała 

spotkanie 
noworoczne dla seniorów.

Uroczystość rozpoczęło 
symboliczna chwila ciszy w intencji nieobecnych gości. Prezes 

OSP Jan Wawrzko powitał uroczyście wszystkich zgromadzonych, życząc 
zdrowia i pomyślności w obecnym roku. Do życzeń przyłączyli się zaproszeni 
goście: senator Maciej Łuczak, wiceprzewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego Krzysztof Ciebiada, wójt Adam Topolski, przewodniczący 
Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk, sekretarz gminy Monika Sroczyńska, 
a także ksiądz proboszcz Robert Jaśpiński.

pod 
patronatem Wójta Gminy Ksawerów Adama Topolskiego, 

wspólne odśpiewanie kolędy Lulajże Jezuniu, które  
poprzedziła 

Program artystyczny spotkania, które poprowadziła 
Świątkowska, przygotowały dzieci z "zerówki" Szkoły Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej (pod kierunkiem druhny i nauczycielki Grażyny Siary). 
Milusińscy w wyjątkowo barwny sposób przedstawili świąteczne jasełka. 
Swoje umiejętności wokalno - muzyczne zaprezentowali: schola z parafii 
NMPNP w Woli Zaradzyńskiej (pod kierunkiem Katarzyny Świerczyńskiej), 
chór "Gloria" oraz uzdolniona mieszkanka gminy Aleksandra Rydz. 
Panowie - Grzegorz Kuśmierek z synem Szymonem i kolegą Nikodemem 
Kirszem zagrali kilka kolęd i utworów biesiadnych, porywając wszystkich 
gości do zabawy oraz do tańca. Druhowie - Adam i Przemysław Kłaniewscy, 
przygotowali słodkie niespodzianki dla występujących dzieci oraz konkursy 
dla wszystkich gości. Nagrodami były czujniki dymu, które strażacy 
otrzymali od senatora Łuczaka podczas ub.r. wigilii.    
Organizacja tego typu spotkań jest ukłonem w stronę seniorów - rodziców, 
dziadków czy sąsiadów.  Organizatorzy dziękują za wyjątkową atmosferę 
i serdeczność, okazaną podczas uroczystości starszemu pokoleniu 
mieszkańców. Do zobaczenia na kolejnym, piątym spotkaniu!

druhna i radna Urszula 

OSP Wola Zaradzyńska

Fotografie wykonała redakcja

Trzej młodzi królowie

Prezes OSP Jan Wawrzko wspólnie z druhną Urszulą Świątkowską składają
gratulacje Arkadiuszowi Jędrzejczykowi - nowemu przewodniczącemu rady

Goście uroczystości z ks. proboszczem Robertem Jaśpińskim (z prawej)

Miejmy nadzieję, że noworoczne życzenia od senatora Macieja Łuczaka 
(z lewej) i wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Krzysztofa Ciebiady,
zostaną (po części) dopełnione już przy okazji zakupu nowego wozu bojowego 
dla naszych druhów strażaków 

Seniorzy - najważniejsi goście uroczystości
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007 służy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Widzewie

Nowoczesny kombajn zbożowy o numerze seryjnym 007 warty blisko 1 mln 
zł, otrzymali dzięki dotacji z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

- Możemy samodzielnie ustawiać parametry pracy, a po zaprogramowaniu 
obrysu pola maszyna jeździ automatycznie bez konieczności trzymania 
kierownicy. Kombajn tworzy także mapę plonu, który zbierany jest w danym 
momencie z powierzchni pola - mówi Michał Maciaszek, nauczyciel 
przedmiotów praktycznych w ZSCKR w Widzewie.

Ten zaawansowany technologicznie i nowoczesny zakup chwali dyrektor 
ZSCKR w Widzewie Arkadiusz Bielecki.
- Kiedyś zapytałem kolegę, który prowadzi duże gospodarstwo rolne, 
z jakim absolwentem chcesz pracować? Powiedział mi, żeby przysłać mu 
taką osobę, które będzie potrafiła obsługiwać kombajn lub traktor wart 
milion złotych...i nie popsuje tego sprzętu. Taki cel nam przyświeca - mówi 
dyrektor Bielecki.

- Uczestniczenie w zajęciach praktycznych z takim sprzętem, pomaga nam - 
uczniom, jeszcze bardziej dokształcać się w wybranych przez nas 
dziedzinach - dodaje z zadowoleniem uczeń ZSCKR.

Kombajn do zadań specjalnych - kilkaset koni pod maską, zaawansowany 
układ tnący i najnowocześniejsze oprogramowanie 

Fot. twojeargo.pl

lodz.tvp.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
ma swoje korzenie...w Ksawerowie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM) 
uczelnia z siedzibą w Olsztynie, która powstała 1 września 1999 r. w wyniku 
połączenia trzech szkół: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego - ma swój rodowód 
w Ksawerowie!

– państwowa 

- W 1980 r. w Akademii Rolniczo-Technicznej. 
Już po obronie podszedł do mnie śp. prof. Hjalmar Uggla, gleboznawca 
i uznany konsultant w tej dziedzinie z pytaniem, czy pochodzę 
z Ksawerowa. Ucieszył się, kiedy odpowiedziałem twierdząco. Profesor 
wspomniał o początkach swojej edukacji i praktykach, które miały miejsce 
właśnie w Ksawerowie - wspomina mieszkaniec naszej gminy.

- Okazało się, że działające w latach 40. szkoły - Wyższa Szkoła Rolnicza 
w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Rolnicza w Cieszynie, posiadały warsztaty i pola 
doświadczalne w Ksawerowie - dzisiejszy teren ZSCKR w Widzewie. 
W 1948 r. wojewodą Olsztyńskim został Mieczysław Moczar - urodzony 
w Łodzi i związany z tym miastem działacz społeczny i polityk okresu PRL, 
którego ambicją było utworzenie w Olsztynie prestiżowej uczelni wyższej. 
Dwa lata później faktycznie powstała tam Wyższa Szkoła Rolnicza, a kadrę 
pedagogiczną nowej uczelni stworzyli przede wszystkim nauczyciele 
prowadzący dotychczasowe warsztaty i zajęcia praktyczne w Ksawerowie. 
W 1972 r. uczelnię 

broniłem doktorat 

przemianowano na Akademię Rolniczo-Techniczną 
w Olsztynie, a 27 lat później powstał dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski - dodaje. 

Urszula Górczyńska funkcję sołtysa (sołectwo Ksawerów - Północ) pełni już 
od 20 lat!

- Moim zdaniem, najważniejsze w roli sołtysa są zaangażowanie w sprawy 
mieszkańców sołectwa, umiejętność słuchania oraz wspólnej rozmowy. 
To również bieżące zwracanie uwagi na to, co się w sołectwie aktualnie 
dzieje i jakie mogą być przyszłe potrzeby. Cieszę się, że systematycznie 
remontowane są drogi, przybywają chodniki oraz uliczne oświetlenie. Jako 
łącznik między mieszkańcami sołectwa a urzędem gminy, zabiegam  
o realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych we wskazanych ulicach - 
mówi Urszula Górczyńska.

Fot. otouczelnie.pl

Dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Redakcja

Redakcja

Sołtysem jest od 20 lat!
Fot. Red.

Sołtys Urszula Górczyńska w trakcie zebrania sołeckiego

Kontakt z sołtysem Urszulą Górczyńską - tel.: 
Skład rady sołeckiej: Barbara Dąbrowska, Jan Półka, Izabela Bożek, 
Aneta Rzeźniczak, Zenon Nastarowicz, Tadeusz Cywiński

42 213 89 85 

dyrektor ZSCKR w Widzewie
Arkadiusz Bielecki
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Ówczesne wydania trafiały do znikomej liczby czytelników, dzisiejsze 
egzemplarze dostarczane są do do każdej zamieszkałej posesji na terenie 
gminy. Ewaluował również sam tytuł gazety - kiedyś był to "Biuletyn Gminy 
Ksawerów", dzisiaj mamy "Echo Gminy Ksawerów". 
Niewątpliwie nasza gazeta cały czas się rozwija, zyskując coraz szersze 
grono czytelników (również spoza kraju), którzy chętnie współuczestniczą 
w przygotowywaniu publikowanych informacji. Za to serdecznie 
dziękujemy.
Echo Gminy Ksawerów dostępne jest również w elektronicznej formie 
on-line, na  stronie www.gmina.ksawerow.com

Gmina Ksawerów, w myśl prowadzonej polityce prorodzinnej, zastosowała 
preferencje w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
rodzin wielodzietnych (uchwała Rady Gminy Nr LVII/387/2017 
z dn. 29.11.2017 r.). 
Ustalone zostało zwolnienie w wysokości 100% miesięcznej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na trzecie 
i kolejne dziecko w rodzinie wielodzietnej. Zwolnienie z opłaty obowiązuje 
począwszy od miesiąca, w którym złożono deklarację.
Informacji w tej sprawie udziela Urząd Gminy Ksawerów - Referat 
Dochodów, pokój 402, IV piętro, tel. 42 213 80 50 w.33. 

Przypominamy również o zbliżającym się terminie zapłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (I kwartał), w terminie do 28 
lutego 2018 r.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Ksawerów lub przelewem 

na indywidualny numer konta bankowego. Opłaty można dokonać również 

bezpośrednio w kasie banku znajdującego się na parterze Urzędu Gminy Ksawerów, 

na podstawie przesłanego wcześniej do podatników druku polecenia przelewu.

RedakcjaReferat Dochodów

Statystyki minionego roku

Ulgi w opłacie "śmieciowej"

Styczniowe żniwa w Ksawerowie

Na początku stycznia na działce przy ul. Bohaterów Ksawerowa miały 
miejsce nietypowe dla tej pory roku "żniwa".
Najprawdopodobniej kukurydza, którą ścinał czerwony Bizon, dojrzała 
później niż planował jej właściciel. Na szczęście udało się ją zebrać bez 
przeszkód. Jak widać łagodna zima sprzyja kukurydzianym uprawom. 

Redakcja

Referat Gospodarki Przestrzennej Echo Gminy Ksawerów kiedyś i dzisiaj

Jak wyglądało wydanie naszej gazety 8 lat temu? Różnice są widoczne 
gołym okiem. 
W 6 numerze sprzed 8 lat mieliśmy wydanie 4-stronicowe, mniej treści i tym 
samym mniej informacji. Obecne artykuły staramy się publikować naszym 
czytelnikom na 16 lub 20 stronach. Format gazety został bez zmian, 
ale zmieniła się estetyka prezentowanej zawartości merytorycznej - kiedyś 
strony środkowe były "gołym" tekstem w czarno-białej tonacji bez 
kolorowych zdjęć i grafik. Współczesne wydania bazują na barwnych 
fotografiach, szerszej tematyce publikowanych informacji oraz na spójnej 
kolorystyce druku. 

Archiwalne wydanie Biuletynu Gminy Ksawerów (nr 6) z 2010 r.

Fot. Red.

Uwaga - ważne!
Spotkania wójta z mieszkańcami

Urząd Gminy Ksawerów wyłonił wykonawcę 8 punktowych zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W trakcie pracy urbanisty i pracowników urzędu nad zmianami, odbędzie 
ok. 10 spotkań wójta gminy z mieszkańcami poszczególnych kwartałów 
objętych danym planem, a także z mieszkańcami terenów nie objętych 
na chwilę obecną zmianami planistycznymi. Celem spotkań będzie 
zapoznanie mieszkańców z problemami przestrzennymi danego rejonu 
Ksawerowa oraz przyjęcie od mieszkańców postulatów i wniosków, 
niezależnie od formalnej procedury wynikającej z ustawy o planowaniu 
przestrzennym. 
Spotkania odbywać się będą (zależnie od rejonu) w Gminnym Domu Kultury 
z Biblioteką, w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej, w Szkole Podstawowej 
w Ksawerowie oraz - po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły - w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. O terminach spotkań 
będziemy na bieżąco informować (również na stronie internetowej urzędu 
www.gmina.ksawerow.com)

Zbiór kukurydzy przy ul. Bohaterów Ksawerowa

Fot. Red.

2017 w liczbach

Redakcja

Narodziny Zgony

81

62

•  ok. 2300 wymian dowodów osobistych

•  464 prawidłowo złożonych i przetworzonych wniosków CEIDG

•  7618 zameldowanych mieszkańców na terenie gminy Ksawerów  

nr 1/2018
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Niedościgniony mistrz z Ksawerowa
- kolarz Andrzej Piotrowski

"…Wczoraj na torze w Helenowie odbyły się mistrzostwa Polski parami 
juniorów i juniorów młodszych. W konkurencji juniorów na dystansie 25 km 
(62,5 okrążenia toru) rewelacyjnie pojechali kolarze LKS Żdżary, którzy 
jadąc w składzie M. Grudziński i A. Piotrowski, zdobyli tytuł mistrza 
Polski…"  - tak  7 września 1976 r. relacjonowała zawody pabianicka prasa. 

Wywalczone w Helenowie mistrzostwo było kolejnym sukcesem 19-letniego 
Andrzeja Piotrowskiego – mieszkańca Ksawerowa, dla którego kolarstwo 
było sportową, najpiękniejszą przygodą życia. Zawziętość, pracowitość 
i spryt w jeździe na rowerze – te cechy determinowały Piotrowskiego 
do grona najlepszych polskich kolarzy młodego pokolenia. Wywalczone rok 
wcześniej drużynowe mistrzostwo świata juniorów w jeździe szosowej (Orbe 
koło Lozanny), było największym sukcesem młodego mistrza odnotowanym 
na nieprzemijającej karcie historii polskiego kolarstwa.  

Śp. Andrzeja Piotrowskiego wspomina jego przyjaciel i trener – Jan Deląg, 
założyciel sekcji kolarskiej w klubie LKS Żdżary.

Śp. Andrzeja Piotrowskiego wspomina jego przyjaciel i trener – , 
założyciel sekcji kolarskiej w klubie LKS Żdżary i mieszkaniec Ksawerowa.

Panie Janie, kiedy zwrócił Pan uwagę na młodego Piotrowskiego, jako 
dobrze rokującego kolarza?
Andrzeja poznałem w momencie, kiedy sekcja kolarska w klubie zaczęła 
się prężnie rozwijać. Jeszcze jako zawodnik i młody chłopak zrobiłem kursy 
trenerskie, żeby razem z Józefem Przybyłkiem – ówczesnym trenerem klubu 
RKS Ruda którego udało mi się namówić do współpracy w Ksawerowie – 
rozpocząć treningi z lokalną młodzieżą. Jako świeżo upieczony trener 
zająłem się szkoleniem juniorów. Jednym z chłopców, którzy w tym czasie 
zgłosili się do sekcji, był właśnie 12 – letni Andrzej Piotrowski. Już wtedy 
cechował go ten specyficzny upór, był silny psychicznie i miał 
nieprawdopodobną wolę walki. Dobrym zawodnikiem odnoszącym sukcesy 
można zostać po kilku latach solidnego treningu. Nie każdego młodego 
chłopca - szczególnie w tamtym trudnym okresie – było stać na tak długą 
i mozolną pracę nad sobą. Andrzej z uśmiechem podjął to wyzwanie, 
a sukcesy były tylko kwestią czasu.

Mieszkał od urodzenia w Ksawerowie?
Tak, był rodowitym ksawerowianinem. Wtedy mieszkał przy ul. Wschodniej, 
niedaleko ul. Spółdzielczej. Pamiętam, że trafił do sekcji z rowerem 
"własnej roboty", w którym jedno koło było większe od drugiego. Można 
sobie tylko wyobrazić determinację chłopca, dla którego tamten rower był 
przepustką do spełnienia marzeń.

Jan Deląg

Jak wyglądał ówczesny trening młodego mistrza?
Zimą cała sekcja trenowała na rudzkich "Popiołach” – bieganie, jazda 
na nartach i na łyżwach -  typowa zaprawa. Trening siłowy robiliśmy w miarę 
możliwości na sali gimnastycznej ZSR w Widzewie. Latem, jak były środki 
i patron klubu - Zakład Naprawczo-Produkcyjny Mechanizacji Rolnictwa 
w Żdżarach pomógł zorganizować transport zawodników, to jeździliśmy 
na obozy przygotowawcze. Oprócz tego codzienna jazda rowerem – również 
zimą, i "kręcenie" kilometrów w terenie, często na tzw. ostrym kole – czyli 
bez wolnobiegu. Podam przykład – podczas treningu jeździliśmy 
do Wolborza i z powrotem, ok. 100 km w dwie strony. Młodsi chłopcy jeździli 
oczywiście krótsze odległości. Piotrowski, który miał talent do jazdy 
na rowerze, jeździł bardzo sprytnie. Czasem można było odnieść wrażenie, 
że podczas treningu czy wyścigu doskonale się bawi. Szybko dał się poznać 
jako bardzo dobry zawodnik. Trenowaliśmy wspólnie 5 lub 6 lat.

Jakie sukcesy, oprócz wspomnianego mistrzostwa świata w 1975 r. oraz 
wywalczonego rok później mistrzostwa Polski miał Andrzej Piotrowski?
Dużo jeździł drużynowo, ale ścigał się też indywidualnie – na szosie oraz 
na torze. To były zwycięstwa za granicą – jak np. w dawnym NRD, i liczne 
wygrane w kraju m.in.: 1 miejsce w Wojewódzkim Wyścigu Kolarskim 
Na Przełaj w 1973 r. w Bogdance, 1 miejsce w Mistrzostwach Okręgu 
w jeździe drużynowej (w kat. młodzików) w Pawlikowicach w 1973 r., 
1 miejsce w Wyścigu Kolarskim z okazji 22 lipca (w kat. juniorów) w 1974 r. 
w Bełchatowie, 1 miejsce w wyścigu drużynowym podczas IV Spartakiady 
Młodzieży w 1975 r., 1 miejsce w Wyścigu Kolarskim organizowanym 
w Głownie w 1975 r., również 1 miejsce rok później - w Wyścigu Kolarskim 
(w kat. juniorów starszych) w Grabicy, 1 miejsce w Wyścigu Kolarskim 
o Puchar Prezesa WZGS w Skierniewicach w 1976 r., 2 miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Łódzkiego w 1973 r., 2 miejsce w Wojewódzkich 
Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w 1972 r. oraz symboliczne 1 miejsce 
w Środowiskowych Zawodach Kolarskich i 1 miejsce drużynowo dla Szkoły 
Podstawowej w Ksawerowie w zawodach powiatowych w 1973 r.

Jak potoczyła się późniejsza kariera Piotrowskiego?
Po swoim największym sukcesie Andrzej trafił do kadry Polski i przez krótki 
okres czasu dalej się ścigał. Po kilku latach trochę "odpuścił" rower i skupił 
się na pracy zawodowej. Naturalnie nadal jeździł, ale już mniej i bez 
większych wyników. Żeby się utrzymać, musiał pracować zawodowo. Wybrał 
ten kierunek. W tamtych latach nikt nie nagradzał kolarzy żadnymi 
honorariami. Co innego dzisiaj. 

Andrzej Piotrowski (na pierwszym planie) w trakcie 
juniorskiego wyścigu kolarskiego

Fot. G.Niewiadomski/newspix.pl

Zawodnicy sekcji kolarskiej LKS Żdżary podczas zimowego treningu 
w Ksawerowie, Piotrowski drugi z lewej strony

Fot. G.Niewiadomski/newspix.pl
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Pamiątkowe dyplomy mistrza - jeden z pierwszych, ten symboliczny wywalczony dla Szkoły 
Podstawowej w Ksawerowie w 1973 r. (z lewej) i dyplom uznania za wkład w umocnienie 
oraz rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki na wsi

Fot. Red.

Jaki prywatnie był nasz sąsiad?
Bardzo serdeczny, miły i dowcipny. Andrzej był zgrywusem i łatwo 
nawiązywał kontakty. Często powtarzał, że kolarskie lata 70. były 
piękniejszymi chwilami w jego życiu. Ostatni raz widzieliśmy się niedługo 
przed jego tragicznym wypadkiem, który miał miejsce w grudniu 2016 r.

Zapaśnik Andrzej Skrzydlewski, hokeista Krzysztof Białynicki i kolarz 
Andrzej Piotrowski. Czy tych świetnych sportowców, mieszkańców gminy 
Ksawerów, możemy określić mianem "wielkiej trójki"?
Myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie każdy z mieszkańców 
indywidualnie. Ja już sobie odpowiedziałem i jestem przekonany, 
że większość czytelników uważa podobnie (uśmiech).

Na jakim sprzęcie jeździło się w tamtych latach, i jak było z jego 
dostępnością?
Na początku działalności sekcji było bardzo, ale to bardzo ciężko. Jeździło 
się na takim rowerze, jaki kto miał. Dopiero później - jak przyszły pierwsze 
wyniki - pojawiły się pieniądze i lepszy sprzęt. Mówiąc sprzęt, mam na myśli 
rozsądny rower i zapasowe gumy, których komplet przypadał na zawodnika. 
Z czasem zdobyliśmy odzież treningową i koszulki zawodnicze. Dużo 
pomagali nam pracownicy zakładu w Żdżarach, którzy część swoich pensji 
przekazywali na klub. Nieocenione było również wsparcie samego zakładu. 

Porównując tamte lata, tamte wyścigi do współczesnej rywalizacji – 
co najbardziej, poza sprzętem oczywiście, zmieniło się?
Kiedyś kolarz podczas wyścigu był zdany przede wszystkim na siebie. Dzisiaj 
dobry zawodnik ma drużynę, która go prowadzi, likwiduje wszystkie 
ucieczki czy chowa go "za wiatrem". Taki kolarz ma czas na jedzenie 
i uzupełnienie płynów. W kluczowym momencie przyspiesza i pędzi 
do mety. W latach 70. z jedzeniem było bardzo różnie, nie było samochodów 
z zapasowymi rowerami, serwisem itp. Zawodnik jak złapał gumę i chciał 
jechać dalej, musiał samemu lub z pomocą kolegów kolarzy, jak najszybciej 
naprawić koło zestawem naprawczym. 

Czy oprócz Andrzeja Piotrowskiego mieliśmy w klubie innych, równie 
dobrych zawodników z terenu gminy?
Andrzej faktycznie był tym najlepszym, ale nie mógłbym pominąć naszych 
pozostałych chłopców: Marka Donifacego, Józka Wojciechowskiego, Marka 
Kobierę, Piotrka Koniecznego, Zbyszka Kędziorę, Leszka Kędziorę,

Wiesia Karcza, Rysia Adamczyka, Marka Cywińskiego czy 
Mirka Rudzińskiego.

Dlaczego klub, który szkolił takich zawodników jak 
Piotrowski, przeszedł niespodziewany regres, a w końcu 
upadek?
Powolny upadek sekcji kolarskiej rozpoczął się w latach 
79-80. Powodów nie szukałbym w złej pracy szkoleniowej 
klubu, lecz w gwałtownym zmniejszeniu się napływu 
młodzieży chętnej do uprawiania tego trudnego sportu. 
W ostatnim okresie istnienia sekcji, trenowało może 
10 zawodników. Codziennym problemem sekcji kolarskich 
większości klubów w kraju był ciągły brak odpowiedniego 
sprzętu. W naszym klubie, będącym po patronatem Zakładu 
Naprawczo-Produkcyjnego Mechanizacji Rolnictwa 
w Żdżarach, sytuacja stała się wręcz paradoksalna – 
mieliśmy rowery, stroje, części zapasowe, brak było tylko 
chętnych do uprawiania kolarstwa.  

Może kryteria postawione przyszłym 
zawodnikom były zbyt wygórowane -  
Piotrowski bardzo podniósł poprzeczkę?
Myślę, że nie w tym rzecz. Jednym 
z kryteriów był ogólna sprawność 
fizyczna. Obowiązkowa była zgoda 
rodziców na uprawianie tego sportu. Nie 
mogło być mowy o zaległościach w nauce 
i tzw. "dyskotekowym" trybie życia. 
Treningi wymagały od zawodników 
dłuższego zaangażowania i poświęcenia 
kolarstwu - a to niejednokrotnie 
wymaga wyrzeczeń.

Panie Janie, krótka porada dla młodszych czytelników naszej gazety, którzy 
chcieliby rozpocząć przygodę z kolarstwem.
Po prostu próbować. Rower to świetna sprawa. Jeżeli nie zawodowstwo, 
to rekreacja. Jak ktoś chciałby zacząć na poważnie, powinien być sprawny 
fizycznie, sumienny i mieć wolę walki. Resztę się wytrenuje (uśmiech).

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Życzę pomyślności w 2018 r. dla wszystkich czytelników Echa 
Gminy Ksawerów.

Z Janem Delągiem rozmawiał Bartosz Chmiela

Redakcja

Ludowy Klub Sportowy – LKS Żdżary 
wcześniej klubu LZS Ksawerów. Jego pierwszym prezesem był mieszkaniec 
Ksawerowa, śp. Henryk Bartoszewski. Klub posiadał trzy sekcje: piłki nożnej, 
tenisa ziemnego i kolarską. W ciągu kilkunastu lat swojego istnienia dochował 
się wielu zawodników, którzy w kategorii juniorów odnosili liczące się sukcesy 
na ogólnopolskiej kolarskiej arenie. Kolarze LKS Żdżary zajmowali czołowe 
miejsca w wyścigach etapowych, byli zdobywcami medali na spartakiadach 
młodzieżowych, nie zapominając o tym, że regularnie przyjeżdżali na czołowych 
miejscach w wyścigach w okręgu łódzkim. Sekcja kolarska nastawiona była 
na wyszukiwanie i szkolenie młodych, początkujących adeptów kolarstwa. 
Bazowała tylko i wyłącznie na młodzieży z Ksawerowa, Woli Zaradzyńskiej, 
ówczesnych Żdżar czy Pabianic.

Andrzej Piotrowski zginął tragicznie 12 grudnia 2016 r. na przejściu dla pieszych 
w Łodzi, świadomie potrącony przez kierowcę, który urządził sobie swoim 
samochodem szaleńczy rajd ulicami miasta.

powstał w 1967 r. na bazie założonego rok 

Fot. Archiwum

Andrzej Piotrowski 
po zakończeniu kariery kolarskiej
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Nasze sposoby na taaaką rybę!

Wędkarstwo to nie tylko hobby i relaks na łonie natury. To również sport, 
w którym rozgrywa się mistrzostwa i bije rekordy kraju w kategorii wagi 
oraz długości złowionych ryb.  Każdy na swój sposób widzi wędkarstwo.  
Są "moczykije" biesiadnicy, którzy podczas weekendowego wypadu nad 
wodę ponad wszystko preferują konsumpcję grillowych smakołyków.
Są rozważni rutyniarze, od lat mający swoje stałe miejsca połowu 
i przećwiczone na pamięć techniki zanęcania. Lecz gro wędkarzy stanowią 
ci, którzy tak jak moi rozmówcy, cały czas doskonalą swój warsztat 
i wędkarskie umiejętności, szukając nowych łowisk i swojej wymarzonej 
ryby.

Zapraszam na rozmowę z wędkarzami z naszej gminy: Maciejem Bartosem 
oraz braćmi - Adamem i Przemkiem Kłaniewskimi.

Panowie, kiedy na poważnie zaczęliście swoje przygody z wędkowaniem?
M.B – Na poważnie w 2011 r. Koledzy z pracy wciągnęli mnie w wędkowanie 
(uśmiech). Na początku był to spławik, później próbowałem w technice 
"na ciężko", a obecnie tylko spinning. Łowię przede wszystkim na wodach 
słodkich – jeziora i rzeki.
P.K - Wspólnie z bratem wędkujemy od ponad 20 lat. Ja miałem 12 lat jak 
zacząłem tę przygodę, Adam miał 15 lat.

Na jakich zbiornikach najczęściej wędkujecie?
M.B – Chechło II, Dobroń, Murowaniec pod Kaliszem, Cieszanowice, 
czy Lubniewice pod niemiecką granicą.
A.K - Najczęściej nad Zalewem Sulejowskim, również nad Jeziorem 
Powidzkim (Wielkopolska) i na rzekach: Warcie i Wiśle.

- w rozmowie z Maciejem Bartosem, Przemkiem i Adamem Kłaniewskimi

Przemek Kłaniewski z sulejowskim sumem

Fot. A.Kłaniewski

W jakich technikach wędkujecie?
M.B – Tak jak już wspomniałem spinning, czyli naprzemienne zarzucanie 
i ściąganie sztucznej przynęty. Łowię z brzegu i oczywiście też z łódki. 
Bezcenna w tej metodzie jest walka pomiędzy drapieżnikiem, a wędkarzem. 
To jest moment uderzenia ryby na przynętę, później hol – nie rzadko 
kilkudziesięciominutowy – i ta wyczekana chwila, kiedy ryba bezpiecznie 
ląduje w podbieraku. Adrenalina w tej technice łowienia jest naprawdę 
duża (uśmiech).

P.K – 
A.K - ...i na "ciężko". Dodam, że jeżeli mam tylko możliwość, próbuję łowić 
w naszym polskim morzu. Nie tak dawno złowiłem całkiem ładnego dorsza 
(uśmiech). Polecam spróbować wędkowania morskiego bezpośrednio 
z kutra rybackiego - niesamowite emocje!

również spinning, oprócz tego spławik.

Najciekawsze przygody związane z wędkowaniem?
M.B – Pamiętam, jak wędkowaliśmy ze znajomymi w niedużej miejscowości 
pod Kaliszem. Łowiliśmy z łódki. Za którymś razem podczas zwijania 
przynęty poczułem mocne uderzenie i błyskawiczne "odejście" ryby. Wędka 
wygięła się w pałąk i rozpoczęła się kilkudziesięciominutowa walka. Ryba, 
która była wyjątkowo silna, zaczepiła niestety o wystającą z dna gałąź. 
Kolega próbował zdjąć ten zaczep, ale rybie udało się w między czasie 
wyczepić sztuczną przynętę z pyska. Niestety nie widziałem jej. Musiała być 
naprawdę duża i prawdopodobnie był to sum.
P.K - Fajną przygodę miałem nad Zalewem Sulejowskim, również z sumem. 
Widziałem go, mógł mieć ok. 40 kg i ciągnął nas w łódce dobrą godzinę. 
Niestety, tak jak ryba Macieja, zerwał się i z mojej wędki. 

Macie swoje wypróbowane przynęty, tzw. "killery"?
M.B – Oczywiście, moją ulubioną i najbardziej łowną przynętą jest blacha 
obrotowa w kolorze srebrnym. Na łowisku często zmieniam przynęty. 
W zależności, czy w wodzie są wodorosty i zaczepy, mogą to być wobblery, 
pływające poppery, blachy wahadłowe lub różnokolorowe przynęty 
gumowe. W spinningu dużo zależy od danego łowiska i celnego rzutu 
przynętą. 

Fot. Archiwum

Adam Kłaniewski z pięknym dorszem bałtyckim

Fot. Archiwum

Maciej Bartos z 6 kg amurem
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A.K 
i ryby jakiej szukamy w danym łowisku.

Trudno w Polsce złowić dużą rybę?
M.B – W naszym kraju są duże ryby, przykładem może być złowiony przeze 
mnie szczupak - na zdjęciu trzymany przez moją żonę Renatę. 
Prawdopodobieństwo złowienia pokaźnej ryby możemy zwiększyć na różne 
sposoby: podpływając łodzią w miejsca gdzie żeruje drapieżnik, wybierając 
na wędkowanie określoną porę roku tak jak wspomniał Adam, dysponując 
dużym podbierakiem i solidnie uzbrojonym wędziskiem. 
P.K - To również kwestia szczęścia, ale kto nie próbuje - ten się nie przekona. 
Ten duży sum o którym wspominałem dowodzi, że mamy dobre łowiska 
i duuużą rybę.

– Naprawdę różnie, wszystko zależy od techniki łowienia, pory roku Na poważnie jednak, chcąc rozpocząć przygodę ze spinningiem powinniśmy 
przygotować kwotę w przedziale 150 – 200 zł na zakup wędki, kołowrotka 
i kilku przynęt. Jeżeli chcemy łowić na zbiornikach otwartych niezbędna 
będzie karta wędkarska i wykupione znaczki uprawniające do łowienia 
w danym okręgu. Jest to kolejny wydatek ok. 250 zł pokrywany corocznie, 
z wyjątkiem karty wędkarskiej, za wyrobienie której płacimy tylko raz. 
W miarę jedzenia apetyt rośnie, kupujemy lepszy sprzęt, odzież, urządzenia 
do lokalizacji ryb w wodzie, czy łódkę.
P.K – Możemy oczywiście wędkować również na łowiskach komercyjnych – 
nie posiadając karty wędkarskiej i pozwoleń - np. na stawach hodowlanych, 
jeżeli ich właściciel udostępnia takowe wędkarzom. Wtedy płacimy tylko 
za złowione ryby zgodnie z regulaminem danego łowiska.
A.K – Jak już ktoś faktycznie połknie bakcyla i będzie doskonalił swój sprzęt 
wędkarski, wydatki idą mocno w górę. Dobrej klasy kołowrotek może 
kosztować nawet 4 tys. zł.

Czy myśleliście o tym, żeby w gminie Ksawerów stworzyć przyzwoite 
warunki do wędkowania?
M.B – Kilka lat temu zaproponowałem włodarzom gminy stworzenie 
takiego miejsca, z wykorzystaniem dużego zbiornika na terenie dawnej 
deszczowni w Widzewie. Lokalizacja wydawała się idealna tym bardziej, 
że kiedyś faktycznie tam łowiliśmy. Stąd mój pomysł na adaptację tego 
terenu pod obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy z plażą i kąpieliskiem oraz 
miejscem do łowienia. W ideę zaangażowało się naprawdę dużo osób, 
również wójt Adam Topolski i dyr. ZSCKR w Widzewie Arkadiusz Bielecki. 
Niestety, naszej koncepcji nie poparło Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
– właściciel tego terenu. Wiem jednak, że niedawno pojawiła się nowa 
propozycja dot. lokalizacji takiego zbiornika w północno-wschodniej części 
Ksawerowa. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy.
P.K – Zastanawialiśmy się razem z bratem nad takim miejscem. Na pewno 
temat jest rozwojowy i wart przemyślenia.  

Pasjonatów wędkowania – naszych mieszkańców, przybywa. Może warto 
byłoby założyć w gminie koło Polskiego Związku Wędkarskiego?
M.B – Uważam, że byłby to naprawdę dobry pomysł. Ostatnio rozmawiałem 
na ten temat z przyjacielem, mieszkańcem Ksawerowa i moim "mentorem" 
prawdziwego wędkowania – Pawłem Lorentowiczem, który również byłby 
"za".
A.K – Tym bardziej, że na terenie naszej gminy jest dużo osób łowiących lub 
chcących rozpocząć przygodę z wędkowaniem, a nie zawsze wiedzą jak 
to zrobić. Gminne koło PZW byłoby dobrym rozwiązaniem. 

Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
(Razem) - My również, połamania kija dla wszystkich czytelników 
- wędkarzy!

Bierzecie udział w zawodach?
M.B – Startowałem na razie tylko 1 raz, i wygrałem (śmiech). To była 
spontaniczna decyzja. Kolega namówił mnie na zawody spinningowe 
na łowisku Zofiówka w Pabianicach. 
Do wygrania był puchar i wędka z tzw. 
"górnej półki". Zażartowałem przed 
zawodami, że będę to miał. Faktycznie 
wygrałem, łowiąc szczupaka i sandacza. 
W tym roku chciałbym wziąć udział 
w prestiżowych zawodach Poznań Cup 
Szczupak. Mam nadzieję, że kolejny 
puchar zwycięzcy dołączy do mojej 
skromnej kolekcji (uśmiech).
P . K  -  W  z a w o d a c h  s t a r t u j ę  
systematycznie, są to zmagania 
wędkarzy na poziomie powiatowym. 
Mogę się pochwalić 1 i 3 miejscem 
w mistrzostwach koła PZW Pabianice.

Na jaki wydatek powinna przygotować 
się osoba, która chce rozpocząć 
wędkowanie i jaki sprzęt jest niezbędny 
dla początkującego wędkarza?
M.B – Na początku niezbędne będzie 
mydło i ręcznik (śmiech wszyscy). 
Wtajemniczeni będą wiedzieli w czym 
rzecz. 

Wasze życiowe rekordy?
M.B – Wspomniany wcześniej szczupak 95 cm i 7,5 kg oraz sandacz 71 cm 
i 4,5 kg (zdjęcie na okładce).
P.K - Leszcze ok. 2 kg (z których nasza mama robi pyszne kotlety), sandacz 
5 kg, karp ok. 10 kg.
A.K - Sum 19,5 kg.

Rekordowy szczupak Macieja Bartosa 
(trzymany przez żonę Renatę) - 95 cm i 7,5 kg

Fot. M.Bartos

Fot. Red.

Puchar Maćka Bartosa

Fot. P.Kłaniewski

Dwa okazałe sandacze złowione 
przez Adama Kłaniewskiego w Zalewie Sulejowskim

Z Maciejem Bartosem, Adamem i Przemkiem Kłaniewskimi rozmawiał Bartosz Chmiela
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Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Przyłącz się - korzystaj i oszczędzaj!

Do zadań referatu należą w szczególności:
• W zakresie promocji gminy 

informacji publicznej, opracowywanie materiałów promocyjnych, 
organizacja gminnych imprez kulturalnych, sportowych oraz 
okolicznościowych. 

• W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - współpraca 
z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie ich działalności, 
ogłaszanie postępowań konkursowych i zlecanie oraz rozliczanie dotacji 
klubom sportowym i innym organizacjom, prowadzenie spraw 
związanych z udzielaniem przez gminę stypendiów, nagród i wyróżnień 
sportowych, prowadzenie spraw ochotniczych straży pożarnych.

• W zakresie oświaty i opieki szkolnej - planowanie sieci publicznych 
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, koordynowanie zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych na terenie 
gminy, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji, 
koordynowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kontrola spełniania 
obowiązku nauki, prowadzenie komputerowej bazy danych w zakresie 
Systemu Informacji Oświatowej i spraw dot. dowozu uczniów do szkół. 

• W zakresie stypendiów i kosztów kształcenia - prowadzenie spraw 
z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników, prowadzenie spraw z zakresu przyznawania 
stypendiów motywacyjnych i rozliczania pomocy finansowej w ramach 
programu "Wyprawka szkolna".

• W zakresie kultury - koordynacja GDKzB, nadzór nad realizacją polityki 
kulturalnej gminy, prowadzenie rejestrów gminnych instytucji kultury.

• W zakresie kultury fizycznej i sportu oraz promowania opieki zdrowotnej 
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, współpraca z klubami sportowymi, podejmowanie 
działań promujących sport, realizowanie polityki prozdrowotnej gminy, 
prowadzenie spraw związanych z ochroną, profilaktyką i promocją 
zdrowia wśród mieszkańców gminy, prowadzenie spraw związanych 
z pełnieniem przez gminę funkcji  podmiotu tworzącego 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA.

- promocja gminy, obsługa biuletynu 

Kontakt z Referatem Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji:

• telefony: 42 213 80 50 w. 50 lub 13
• e-mail: promocja@ksawerow.com, oswiata@ksawerow.com
• osobiście: 3 piętro budynku Urzędu Gminy Ksawerów, pokój nr 305.

Redakcja

Efektywność ekologiczna zadań

stosowane, przy udzielaniu dofinansowań przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Ksawerów korzysta z tej formy dotacji, dlatego tak istotne jest 

osiągnięcie "efektu ekologicznego" - czyli wykazanie jak największej 

liczby przyłączeń na danym terenie w określonym przedziale 

czasowym. Jeżeli ten współczynnik nie zostanie osiągnięty, grozi nam 

zwrot środków do funduszu.

Najbliższe terminy przedstawienia rozliczeń z wykonanych przyłączeń:

• 31 grudzień 2018 r. - ul. Boczna (brakuje 1 przyłącza wod.-kan.)

• 31 styczeń 2019 r. - ul. Nowa (brakuje 10 przyłączy wod.-kan.)

• 31 styczeń 2019 r. - ul. Konopnickiej (brakuje 3 przyłączy wod.-kan.)

• 31 styczeń 2019 r. - ul. Spokojna, Widzewska, Piaskowa, Burszytnowa 

(brakuje 9 przyłączy wodociągowych)

 - to najważniejsze kryterium 

Fotografie wykonała redakcja

W ul. Mickiewicza (na zdjęciu) w ubiegłym roku założono sieć wod.-kan.
Niestety, ze względu na zbyt małą ilość wykonanych przyłączeń, 
z położeniem nakładki asfaltowej trzeba będzie jeszcze poczekać

A tak mogłaby wyglądać ul. Mickiewicza już z nowym asfaltem

Redakcja

Przyłączając się do sieci wod.-kan. oszczędzasz! 

Przykład (dla 5-osobowej rodziny zamieszkałej w gminie Ksawerów)

~ pojemność szamba 5m, koszt miesięczny wywozu nieczystości ok. 

240 zł, koszt miesięczny energii elektrycznej (hydrofor) ok. 40 zł,  

koszt roczny (wywóz nieczystości, energia el.): ok. 3.4 tys. zł

~ koszt wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego ok. 4 tys. zł, 
koszt miesięczny za "wodę i ścieki" ok. 80 zł, koszt roczny za "wodę 
i ścieki" ok. 1 tys. zł

Oszczędność: koszt wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego 
zwraca się średnio już po 1.5 roku! 

Kadra Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. U.G
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wytnij i zachowaj

Płaćmy podatki u siebie!

Czy chcesz, żeby nasza gmina miała więcej pieniędzy 
na inwestycje dla swoich mieszkańców - 

Nie musisz być zameldowany w miejscu 
w którym chcesz płacić podatki. To nic trudnego! 

Wystarczy wskazać w Urzędzie Skarbowym swoje miejsce 
zamieszkania, jeśli jest ono inne niż miejsce zameldowania.

Informację tę możesz przekazać w rocznym rozliczeniu 
podatkowym  lub na formularzu . 

Cała czynność jest niezwykle prosta i bezpłatna. 
Należy wydrukować formularz 

i zaktualizować w nim swoje dane. 
Gotowy formularz zanosimy lub wysyłamy na adres: 

Urząd Skarbowy w Pabianicach
ul. Zamkowa 26

95-200 Pabianice

Pieniądze te samorząd przeznacza m.in. na finansowanie 
inwestycji drogowych, wodociągów, kanalizacji, chodników,

odwodnienia czy oświetlenia.

drogi, sieć wodno-kanalizacyjna, odwodnienie, oświetlenie?

Płać podatki w miejscu zamieszkania 
- w gminie Ksawerów!

PIT ZAP-3

ZAP-3 

Dzięki wykonaniu tej prostej czynności, Twoje pieniądze wrócą 
do Ciebie, ponieważ do każdej gminy trafia co rok 38% podatku 

dochodowego od osób ją zamieszkujących. 

Redakcja

Pyszne kotlety mielone z leszcza
- wg przepisu mieszkanki Elżbiety Kłaniewskiej
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Składniki:

- 1 kg leszcza
- 3 jajka
- 2 nieduże bułki
- 2 średnie cebule
- 1 marchewka
- 1 pietruszka
- bułka tarta
- olej
- sól i pieprz 
- przyprawa vegeta lub warzywko

wytnij i zachowaj

Kalendarz ogrodnika

Luty - cięcie drzew i krzewów

Pogodniejsze dni można wykorzystać na przycinanie drzew 
i krzewów, wpłynie to na nie odmładzająco i nie odniosą żadnych ran. 
Jeżeli planujemy powiększenie rabat, ogródka warzywnego 
lub żywopłotu, warto o tym pomyśleć już teraz. Już w lutym 
pomyślmy o wysianiu pierwszych sałat, rzodkiewek czy szpinaku 
w szklarniach.  Nie zapominajmy o roślinach pokojowych, które 
tworzą w naszym domu przytulny klimat i pod koniec lutego 
przesadźmy je do większych doniczek.

Uwaga! Te drzewa, które wydzielają dużo soków, przykładowo klon, 
grab czy brzoza, formuje się od czerwca do września. 

Redakcja

Fot. najsmaczniejsze.pl

Przygotowanie:

Rybę sprawić, oczyścić z grubych ości i zamrozić. Bułki namoczyć 
w wodzie, a następnie wycisnąć. Marchew i pietruszkę  ugotować 
(Al dente). 
Ugotowane warzywa, cebule, bułkę i rybę (częściowo rozmrożoną) 
zmielić w maszynce. Uzyskaną masę wymieszać, dodając jajka, sól, pieprz 
i pozostałe przyprawy (do smaku). Masa po wymieszaniu musi być 
ostrzejsza w smaku, niż ta przygotowywana na popularne kotlety 
mielone. Podczas mielenia można dodać ewentualnie także natkę 
pietruszki lub koper.
Uformować kotlety (jeżeli uzyskana masa będzie zbyt rzadka - dodać 
trochę bułki tartej), obtoczyć w bułce tartej i smażyć na rozgrzanym oleju 
(na małym ogniu). Gotowe kotlety można podawać na ciepło 
z ziemniakami lub z pieczywem. Równie smacznie (albo i nawet lepiej) 
smakują na zimno.

Uwaga: ryby najlepiej się mieli jak są częściowo rozmrożone.

Szanowni czytelnicy, 
przesyłajcie wasze ulubione przepisy kulinarne, którymi chcielibyście 
podzielić się na łamach naszej gazety.
Kącik kulinarny cieszy się coraz większym zainteresowaniem!
Przepisy prosimy przesyłać na adres redakcji: info@reklamona.pl

Redakcja
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DLA NAJMŁODSZYCH

Witaj młody czytelniku, jesteś spostrzegawczy? Zaraz się przekonamy. 

Znajdź osiem szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki poniżej. Powodzenia!

Udało się? Świetnie. Teraz pokoloruj rysunki tak, żeby na każdym z nich użyć innych 

kolorów kredek. Pamiętasz jak należy segregować odpady w gminie Ksawerów?

Po twojej lewej stronie rodzina zbiera odpady szklane, czyli pojemnik będzie w jakim kolorze? 

Na obrazku z prawej strony szczęśliwa rodzina zebrała pełen pojemnik odpadów bio. 

Już wiesz jaki to kolor pojemnika?

 

Czy wiesz, że zepsuty telewizor, niedziałający komputer lub wiele innych "elektroodpadów" 

możesz oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

który znajduje się w Ksawerowie?
Zaznacz te produkty na obrazku poniżej, które Twoim zdaniem możemy zaliczyć do elektroodpadów.

Redakcja
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Świąteczne jasełka u najmłodszych

Zapraszamy na fotorelację z bożonarodzeniowych jasełek. 

Gminne Przedszkole w Widzewie

Oddziały Przedszkolne w SP w Woli Zaradzyńskiej

Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Gimnazjum w Ksawerowie

Oddziały przedszkolne w SP w Ksawerowie

Fot. SP. Ksawerów

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Redakcja
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OŚWIATA

Cykl prezentacji placówek oświatowych
- Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej 

im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Pani dyrektor, czy możemy przedstawić naszym czytelnikom krótką charakterystykę 
oddziałów przedszkolnych?

Oddział przedszkolny, tzw. "zerówka" powstał w wyniku reformy szkolnej 
w latach 70. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, w 2010 
r. po przeprowadzeniu remontu i adaptacji części budynku szkolnego, 
zwiększyliśmy liczbę oddziałów do 2 grup. Rok później powstała kolejna, 3 grupa. 
W 2016 r. zaadaptowano następne pomieszczenie szkoły, dzięki czemu dzisiaj 
funkcjonują 4 grupy przedszkolne. Pozyskane z UE środki i dobra współpraca 
z Urzędem Gminy Ksawerów, pozwoliły wyposażyć oddziały w nowoczesny sprzęt, 
m.in. tablica multimedialna. W oddziałach panuje życzliwa atmosfera sprzyjająca  
zabawie i pracy. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Dbamy, żeby sale 
wyglądały estetycznie i sprzyjały wszechstronnemu rozwojowi dzieci. 
Pomieszczenia do zajęć są funkcjonalnie, przytulnie i bezpiecznie urządzone. 
Oddziały posiadają własną szatnię, łazienkę i sanitariaty (wyjątek stanowi grupa 
najstarsza, która korzysta z szatni i toalet dla uczniów szkoły). Oddziały korzystają 
z ogrodzonego, bezpiecznego placu zabaw. Zaspokaja on potrzeby ruchowe dzieci 
na świeżym powietrzu. W obecnym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 89 
dzieci. Wicedyrektorem placówki jest Marzanna Ludziejewska. Placówka czynna jest 
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.30. Czas pracy oddziałów 
przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb rodziców dzieci, co zostało 
potwierdzone w przeprowadzonych ankietach. Bezpłatna podstawa programowa 
realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00. Każda rozpoczęta godzina korzystania 
przez dziecko ze świadczeń powyżej podstawy programowej kosztuje 1 zł (ta opłata 
nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących roczne, obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne). Dzienna stawka żywieniowa to 5,30 zł za śniadanie i obiad. Posiłki 
przygotowywane są w sprawdzonej firmie cateringowej i dostarczane 
są do przedszkolnej kuchni-rozdzielni, spełniającej wszystkie wymagania sanitarno-
epidemiologiczne oraz wymogi bhp.

Ile osób pracuje z dziećmi?

Kadrę przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych i twórczych nauczycieli 
zaangażowanych w pracę z dziećmi. Osoby te posiadają pełne kwalifikacje 
uprawniające do pracy w przedszkolu (wymagane przez MEN). Są to panie: Grażyna 
Siara - nauczyciel edukacji przedszkolnej, specjalista w zakresie pedagogiki 
specjalnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny (grupa 
Misie, 6-latki), Dagmara Sobańska - nauczyciel edukacji przedszkolnej (grupa 
Biedronki, 5-latki), Dominika Budzińska - nauczyciel edukacji przedszkolnej (grupa 
Żabki, 4-latki),  Małgorzata Fila - nauczyciel edukacji przedszkolnej, specjalista 
w zakresie terapii logopedycznej (grupa Motylki, 3 i 4-latki), Anna Kirsch– Urbańska- 
nauczyciel edukacji przedszkolnej (grupa Motylki 3 i 4-latki). W oddziałach 
przedszkolnych na stanowiskach pomocy nauczycieli pracują również panie:  
Marzena Nastarowicz, Marta Morawiec i Anna Grzelak.

Jak wygląda program przedszkola?

Zgodnie z przyznanym Szkole tytułem "Szkoła Odkrywców Talentów", 
już w oddziałach przedszkolnych rozwijamy i wzmacniamy najlepsze strony 
osobowości dziecka. Pracujemy  w oparciu o realizację obranych kierunków 
zawartych w Koncepcji Pracy Przedszkola. 

 

Kładzie to fundament pod sukces i otwiera okno na świat nieograniczonych 
możliwości. To również gwarancja łagodnego wejścia w świat wymagań 
edukacyjnych. Efektem tych działań są wieloletnie sukcesy w Miejskiej 
Olimpiadzie Sportowej, turnieju piłki nożnej "Piątka gola!", konkursie 
wiedzy "Łamigłówki Mądrej Główki", konkursach matematyczno-
ekologiczny, i wielu innych. W oddziałach przedszkolnych realizowane 
są programy: edukacji regionalnej "Moja miejscowość, to moja mała 
ojczyzna" oraz logopedyczny "Ucz się poprawnego słowa, aby łatwa była 
mowa". Bierzemy również udział w programach ogólnopolskich m.in.: 
"Zaczytane przedszkole", "Bezpieczne przedszkole", "Akademia 
Aquafresh". W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-
pedagogiczna. Prowadzimy także zajęcia dodatkowe takie jak: zajęcia 
terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne i zajęcia z psychologiem 
(pomoc psychologa i pedagoga). Duży nacisk kładziemy na współpracę 
z rodzicami, która jest jednym z podstawowych założeń pracy przedszkola. 
Rodzice zachęcani są do aktywnego udziału w życiu oddziałów 
przedszkolnych. Nauczyciele organizują zajęcia otwarte, wycieczki, 
uroczystości, konkursy dla dzieci i rodziców, uroczystości imprezy 
integrujące całą społeczność przedszkolną. Zachęcając również 
całe rodziny do udziału w imprezach i uroczystościach. Placówka 
współpracuje z instytucjami i środowiskiem lokalnym m. in.: OSP w Woli 
Zaradzyńskiej, GDKzB w Ksawerowie, GOPS w Ksawerowie, DPS 
w Pabianicach. Wszystkie działania podejmujemy w trosce o tworzenie 
bardzo dobrego klimatu, ponieważ to on wpływa na wartość przedszkola 
wyrażaną przez dzieci, rodziców i środowisko. 

Fot. Red.

Dyrektor szkoły Małgorzata Koperek (z prawej) 
z kadrą pedagogiczną oddziałów przedszkolnych

Kontakt z oddziałami przedszkolnymi: 
• tel.: 42 213 73 46, • e-mail: wola61@wp.pl

Z dyrektor Małgorzatą Koperek rozmawiał Bartosz Chmiela

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Dotacje celowe od wojewody dla szkół

W ramach wieloletniego programu rządowego pn. "Narodowy Program 
Czytelnictwa" realizowanego w 2017 r.  w ramach Priorytetu 3 Programu – 
"Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie 
rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych",  gmina Ksawerów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego 
otrzymała dotację celową w wysokości 4 000,00 zł z budżetu państwa 
na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących 
podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje 
pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego.
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 454 książki na wyposażenie 
biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli 
Zaradzyńskiej.

Nasza gmina otrzymała jeszcze jedną dotację celową, również 
za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w łącznej wysokości 13.400,00 zł 
z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w sprzęt wymieniony w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  
(Dz. U. 2016 r. poz. 86 ze zm.).
W ramach otrzymanej dotacji zostało zakupione wyposażenie 
do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Igora 
Sikryckiego w Woli Zaradzyńskiej oraz w Gimnazjum w Ksawerowie.

nr 1/2018
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"Mister Enigma" to komedia pokazująca jak bardzo jesteśmy bezradni, 
gdy w naszym życiu brakuje miłości. 
Bohaterami przedstawienia jest dwójka ludzi w różnym wieku. 
Ich pierwsze biznesowe spotkanie staje się niespodziewanie początkiem 
burzliwej przyjaźni. GDKzB w Ksawerowie

Oj, działo się, i to nie mało! Niewielki Ksawerów zagrał dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tak jak przystało - głośno 
i "z przytupem". 
Warsztaty artystyczne dla dzieci, aukcja PRZYDASI, wystawa prac 
malarskich Anny Gonery, występ Jana Sajdaka i koncert rockowego zespołu 
AHEAD - te wydarzenia miały miejsce w GDKzB. W klubie SHAPE, oczywiście 
na sportowo: maraton trampolinowy, pokaz cheerleaders, maratony 
zumby i pilates.
Podziękowania dla całego zespołu GDKzB w Ksawerowie za przygotowanie, 
realizację i koordynację całej Wielkiej akcji, dla klubu SHAPE za mega 
pomoc i zaangażowanie oraz dla naszych mieszkańców za wielkie i gorące 
serca. Daliście radę! Ile środków udało się zebrać? Tego jeszcze nie wiemy. 
Wszystkie pieniążki są jeszcze liczone. Oczywiście, ten wynik podamy 
czytelnikom na łamach naszej gazety. Redakcja

Zagraliśmy dla WOŚP w 26 finale! Dowiedz się więcej na www.kultura-ksawerow.pl

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. E.Przybyłek

Uczestnicy maratonu zumby

Aukcja PRZYDASI

Rockowe brzmienie - koncert zespołu AHEAD

Zapraszamy w lutym na spektakl
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SPORT

Królem strzelców został uczeń SP w Ksawerowie i zawodnik GKS Biali 
- Aleksander Pal. Najlepszym zawodnikiem Turnieju (również uczeń tej 
samej szkoły) został zawodnik GKS Żółci - Alan Grzejdziak. Drużyny które 
zaprosiliśmy na turniej to: Start Brzeziny (2 drużyny), MUKS Widawa, 
Kolejarz Łódź, PTC Pabianice, LZS Justynów, Iskra Dobroń, Milan Club 
Polonia. Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę oraz emocje, które 
towarzyszyły nam od samego początku do końca zawodów.

Wigilijne spotkanie młodych koszykarek - zawodniczek klubu UKS ATLAS Ksawerów

Mikołaje, mikołajki, wspaniali goście (włodarze i pracownicy gminy), 
gość specjalny Edyta Koryzna, trenerzy (Paweł Kasznicki, Patryk 
Dembowski i Bartosz Śpiewak), wyjątkowi rodzice naszych pociech (którzy 
znaleźli chwilę czasu w tym "gorącym", przedświątecznym okresie) oraz 
cudowne dzieci! Dziękujemy, że byliście z nami podczas wyjątkowej wigilii 
naszego klubu. UKS Atlas

GKS Ksawerów

Historyczny sukces piłkarzy w zimowym turnieju!

Nasze zwycięskie drużyny z trenerem, kierownictwem klubu, wójtem gminy i pamiątkowymi pucharami

W styczniową niedzielę (21.01) chłopcy 
z grupy GKS Ksawerów rocznik 2007-2008 
(trener Tomasz Bartczak), wzięli udział 
w świetnie zorganizowanym i bardzo 
emocjonującym Halowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Ksawerów. 

W tym roczniku była to I edycja Zimowego Turnieju. Gościliśmy 8 zespołów 
i wystawiliśmy 2 zespoły gospodarzy - GKS Żółci i GKS Biali.
W rozgrywkach odnieśliśmy historyczny sukces, ponieważ pierwszy raz 
w historii organizowanych zawodów w Ksawerowie (zarówno na hali jak 
i boiskach trawiastych) obie wystawione przez organizatora drużyny zajęły 
odpowiednio 1 i 2 miejsce (1. GKS Żółci , 2. GKS Biali, 3. PTC Pabianice)!

Fot. UKS Atlas

Fot. K
.K

asznicka

Aleksander Pal Alan Grzejdziak
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