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Fabryka pralek to nie wszystko
- dodatkowe wsparcie inwestora

Fot. Red.

Dr Kryspina Janas
- 50 lat w służbie zdrowia!

Kosakowscy - rodzinna historia
lukrem pisana

Druhowie z Woli Zaradzyńskiej dumnie prezentują nowy sztandar jednostki, który
w uznaniu dla zasług naszych strażaków ufundowali mieszkańcy gminy Ksawerów.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
odznaczyło jednostkę srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa"

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.
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Fabryka pralek to nie wszystko
- dodatkowe wsparcie inwestora

Kolejne spotkania z mieszkańcami
w sprawie planu ZP

Podczas LXIX sesji rady gminy podpisano szczegółową umowę z firmą Miele. 
Co zawiera ten ważny dokument? 

Przede wszystkim dokument dotyczy tylko dwóch stron - gminy Ksawerów 
i firmy Miele, a zakres umowy obejmuje m.in.:
• wsparcie finansowe inwestycji sportowych w naszej gminie (Miele 

zainwestuje prawie 500 tys zł w nowe obiekty sportowe zaplanowane przy 
Szkole Podstawowej w Ksawerowie);

• inwestycje wodno-kanalizacyjne w obrębie podstrefy Ksawerów (których 
koszt wyniesie ok. 1 mln zł, a gotowa sieć wod-kan zostanie przekazana 
gminie Ksawerów z możliwością jej wykorzystania w późniejszym 
terminie, przez kolejnych inwestorów);

• współfinasowanie inicjatyw społecznych, których celem jest integracja 
mieszkańców (niemiecki producent AGD przekaże na ten cel ok. 50 tys 
zł rocznie);

• wyposażenie pomieszczenia kuchennego nowej świetlicy wiejskiej 
(w Nowej Gadce) budowanej w miejscu dawnego Domu Rolnika;

• bieżącą współpracę z Urzędem Gminy Ksawerów.

Ruszyła rekrutacja pracowników na tzw. "wyższe szczeble", którzy znajdą 
zatrudnienie w nowoczesnej fabryce pralek. Jeszcze jesienią tego roku 
rozpocznie się nabór na stanowiska produkcyjne. Z otrzymanej podczas sesji 
informacji wynika, że pierwsze rozmowy kwalifikacyjne mogą być 
przeprowadzane już w nowym budynku fabryki przy ul. Miele. Ogłoszenia 
rekrutacyjne można śledzić na stronie   www.miele.dricon.pl

We wrześniu podczas trzech spotkań (dokładnie 10, 17 i 24 września) 
mieszkańcy kolejnych rejonów rozmawiali z włodarzami gminy 
nt. zagadnień związanych z lokalnym planem zagospodarowania 
przestrzennego.
W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów oraz 
mieszkańcy rejonów ulic: Wolskiej, Kosmowskiej, Tylnej, Świerkowej, mjr. 
Hubala, Zaradzyńskiej, Południowej, Granicznej oraz południowo-
zachodniej granicy miejscowości Wola Zaradzyńska, a także Jana Pawła II, 
Widzewskiej, Zachodniej, Łódzkiej oraz Mały Skręt.

Fot. Red.

Wójt Adam Topolski i prezes Miele Technika Sp. z o.o. Grzegorz Wolski
już po podpisaniu szczegółowej umowy

Redakcja

Spotkanie z mieszkańcami w dniu 10 września br....

Fot. Red.

W trakcie obrad przyjęto pięć uchwał o przejęciu na własność gminy 
kolejnych działek (w szczególności tych drogowych). Na naszym terenie 
jest jeszcze wiele miejsc, które posiadają nieuregulowane stany prawne 
dróg - czego następstwem są komplikacje i przedłużanie się planowanych, 
lokalnych procesów inwestycyjnych. Gmina Ksawerów czyni bieżące 
starania o przejęcie na własność terenów należących do skarbu Państwa, 
do gminy Pabianice, do pabianickiego powiatu lub do prywatnych osób, 
celem szybszej realizacji inwestycji służących przede wszystkim naszym 
mieszkańcom. Redakcja

Fot. E. PRzybyłek

...i 17 września (połączone z zebraniem wiejskim sołectwa Ksawerów-Południe)

Tak powstaje fabryka Miele

Fot. Red.

Podczas obrad LXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów 

Fot. Red.
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Wrześniowe zebrania sołeckie

We miesiącu wrześniu wystartowały tegoroczne zebrania wiejskie 
mieszkańców naszej gminy.

17 września w poniedziałek obradowali ksawerowianie z "Południa", 
w środę (19 września) mieszkańcy sołectwa Wola Zaradzyńska, 
a w poniedziałek (24 września) sołectwo Ksawerów - Północ. Mieszkańcy 
dwóch sołectw - Nowej Gadki oraz wschodniej części Ksawerowa (25 i 26 
wrzesień), spotkali się już po wydrukowaniu wydania gazety.
Jakie podejmowano tematy? Przede wszystkim omawiano tegoroczne 
wydatkowanie środków w ramach sołeckich budżetów oraz planowano 
przyszłoroczne inwestycje. Jakie zadania przegłosowali mieszkańcy 
sołectw? O tym poinformujemy czytelników w kolejnym wydaniu.
We wszystkich spotkaniach, poza mieszkańcami sołectw, uczestniczyli 
również włodarze naszej gminy. Redakcja

Efekt osiągnięty
- pieniądze zostały w gminie

Udało się osiągnąć efekt, i to podwójnie! A wszystko za sprawą mieszkańców 
ul. Penelopy.

W 2015 r. gmina Ksawerów zaciągnęła w WFOŚiGW w Łodzi pożyczkę 
(ok. 177 tys zł) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy. 
W umownych zapisach z "funduszem" jest paragraf mówiący o częściowym 
umorzeniu pożyczonej kwoty w sytuacji, kiedy gmina osiągnie efekt 
ekologiczny. Taki efekt osiągnęliśmy (niemal wszyscy mieszkańcy 
ul. Penelopy podłączyli się do sieci kanalizacyjnej), czego następstwem była 
oczywista decyzja WFOŚIGW o umorzeniu ok. 50% pozostałej do spłacenia 
kwoty. Skutek? Zaoszczędzone środki dołożono do sfinansowania zadania 
pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Głowackiego i Nastrojowej". Redakcja

Święto plonów w Piątkowisku

Uroczysty korowód, prezentacje wieńców, gminny jarmark, występu ZPiT 
Bychlewianka oraz koncert gwiazdy wieczoru w repertuarze zespołu Milano 
- to główne atrakcje jakie czekały na wszystkich, którzy w niedziele 
2 września brali udział w Powiatowo-Gminnym Pikniku Dożynkowym 
w Piątkowisku. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło gospodarzy 
naszej gminy oraz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Redakcja

Rozstrzygnięcie konkursu ogródkowego

W niedzielę 16 września nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie gminnego 
konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy.

Miło nam poinformować, że w tegorocznym konkursie mamy dwóch 
zwycięzców ex aequo: Panią Teresę Gołdyń i Pana Grzegorza Ławniczaka. 
Mama Pani Teresy – Pani Weronika Gołdyń (94 lata) była prekursorką 
zakładania ogrodów na Woli Zaradzyńskiej. Teraz ogrodem zajmuje 
się Pani Teresa. Pan Grzegorz Ławniczak ogrodem zajmuje się razem 
z małżonką Panią Małgorzatą. 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. E.Przybyłek

Gospodarz naszej gminy wójt Adam Topolski składa
gratulacje tegorocznym zwycięzcom

Zebranie mieszkańców sołectwa Ksawerów - Północ

Fot. Red.

Włodarze naszej gminy i członkinie KGW z Ksawerowa

Fot. J.Kupś

Na scenie Koło z Woli Zaradzyńskiej...

...i z Nowej Gadki

Fot. M.Rzepkowski

Fot. M.Rzepkowski
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Fotografie wykonała redakcja

Prace inwestycyjne nie zwalniają tempa

Wykonawcy prac budowlanych w terenie nie zwalniają tempa. Takiego 
okresu prosperity, z jakim mamy do czynienia obecnie, nie pamiętają 
najstarsi mieszkańcy gminy.

W ulicach: Cienistej, Spacerowej, Mickiewicza, Jęczmiennej oraz na odcinku 
ul. Uroczej położono nowe nawierzchnie asfaltowe. Kolejnym miejscem 
"pod nakładkę" będzie plac przy cmentarzu w Ksawerowie. Jeszcze w tym 
roku wyremontowane zostaną kolejne drogi: Skromna, Krótka, Północna, 
Poziomkowa oraz Malinowa (w której położone zostaną płyty typu JOMB). 

Na budowie ocieplono zewnętrzną 
elewację. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Świetlica która powstaje w miejscu dawnego Domu Rolnika będzie 
budynkiem parterowym, z wydzieloną salą główną w której tak jak przed 
laty, będą organizowane spotkania mieszkańców. Wykonany zostanie  
funkcjonalny aneks kuchenny, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne (WC oraz WC dla osób niepełnosprawnych), a także 
pomieszczenie techniczne. Nowy budynek będzie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię zlokalizowaną przy wejściu 
głównym. Gotowa inwestycja powinna zostać oddana już w przyszłym 
miesiącu. 

świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce 

Udało się wyremontować 
(od ul. Bednarskiej do ul. Żeromskiego). Równa nawierzchnia, chodnik 
i ścieżka rowerowa cieszą oko mieszkańców. W ulicy założony został również 
próg zwalniający. 

drugi odcinek powiatowej części ul. Wschodniej, 

Ulica Cienista w trakcie remontu

Wyremontowany drugi odcinek ul. Wschodniej

Ulica Mickiewicza z nową nakładką bitumiczną

Remontowana nawierzchnia w ul. Jęczmiennej

Budynek nowej świetlicy wiejskiej "na Gadce"

W ulicach: Lipowej, Uroczej i Wiosennej dobiega końca inwestycja 
dotycząca budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. 

W ul. Lipowej niebawem popłyną nowe media



5

AKTUALNOŚCI

gazeta samorządu terytorialnegonr 8/2018

Nadal trwa rozbudowa części garażowej w strażnicy OSP w Woli 
Zaradzyńskiej. Miejsce postoju nowego - ciężkiego samochodu bojowego 
(jeszcze jest w produkcji) powinno być gotowe na początku przyszłego 
miesiąca. 

Redakcja

Redakcja

Redakcja

Prace porządkowe i odnowione ławeczki

Pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej, oprócz codziennych 
prac porządkowych w terenie, odnowili w ostatnim czasie drewniane 
ławeczki oraz zamontowali nowe tabliczki z nazwami ulic (m.in. Hubala, 
Zielona i Karminowa).

Konserwacja jednej z gminnych ławeczek

Fot. P.Stępień

Strażacy z niecierpliwością czekają na zakończenie budowy

Fot. Red.

Bawiliśmy się na spotkaniu w Rzgowie

Uczestnicy zajęć w ŚDS z Ksawerowa i ze Rzgowa z zaproszonymi gośćmi

W środę 19 września, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ksawerowie i mieszkańcy Rzgowa, bawili się na integracyjnym pikniku 
zorganizowanym pod patronatem burmistrza Rzgowa Mateusza 
Kamińskiego.
 
To kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach wzajemnej współpracy 
dwóch sąsiedzkich samorządów, których celem jest przede wszystkim 
zacieśnienie wzajemnych relacji. We wspólnej zabawie uczestniczyli 
samorządowcy z  naszej gminy - wójt Adam Topolski i przewodniczący Rady 
Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk. Warto dodać, że prekursorem 
wzajemnych spotkań mieszkańców z ościennymi gminami w ramach 
społecznej integracji, jest właśnie wójt Topolski.
Spotkanie jak zawsze przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Zabawie 
towarzyszyły tańce i skoczna muzyka, a punktem kulminacyjnym było 
wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.

Fot. ŚDS w Ksawerowie

Fot. ŚDS w Ksawerowie

Uczestnicy z naszej gminy przy ognisku

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Strażacy z OSP w Woli Zaradzyńskiej

obchodzili 50-lecie swojego istnienia!

W sobotę (22 września) druhny i druhowie z jednostki OSP w Woli 
Zaradzyńskiej świętowali jubileusz 50-lecia jednostki. Były chwile 
wzruszenia, strażackie odznaczenia i podziękowania za to, co w służbie 
strażackiej najważniejsze - oddanie w ratowaniu ludzkiego życia.
 
Uroczysty jubileusz rozpoczął przejazd strażackich samochodów przez 
gminę. Reprezentacyjna kolumna pojazdów, w której wspólnie z naszymi 
druhami jechali strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek, zainaugurowała 
rocznicowy program obchodów. 
Uroczystości (pod honorowym patronatem wójta Adama Topolskiego) 
zaplanowane na gminnym stadionie sportowym, poprzedziła 
okolicznościowa msza, którą wspólnie z proboszczem parafii w Woli 
ks. Robertem Jaśpińskim odprawili: ks. Stanisław Bracha (proboszcz 
ksawerowskiej parafii, a w przeszłości członek drużyny OSP w sąsiedniej 
gminie) oraz strażacki kapelan ks. Jerzy Rzepkowski.
Podczas oficjalnej części ceremonii radni gminy Ksawerów uhonorowali 
jednostkę OSP tytułem "Zasłużony dla gminy", a Zakłady Lotnicze 
nr 1 w Łodzi przekazały odrestaurowany ok. 100-letni zabytkowy, parowy 
wóz strażacki. 

Jednostka dostała również nowy, ciężki samochód bojowy (kosztował ponad 
1 mln zł. ), który zakupiono m.in. ze środków WFOŚiGW oraz Urzędu Gminy 
Ksawerów. Nie obyło się bez wyróżnień, którymi wyróżniono naszych 
druhów. Złoty medal "Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał Adam 
Kłaniewski. Srebrnym medalem wyróżniony został Tomasz Świątek, 
a brązowym: Marcin Demrych, Marcin Kotlicki i Cezary Szymczak. 
Odznakę "Wzorowy Strażak" mogą dumnie nosić: Szymon Jastrząbek, 
Wiesław Karcz, Elżbieta Kłaniewska, Marta Kociołek, Łukasz Kożuchowski, 
Piotr Ostrowski, Krzysztof Suwalak, Paweł Śpionek oraz Urszula 
Świątkowska. 

Fotografie wykonała redakcja

Nowy samochód marki SCANIA przyjedzie do Woli jak skończy się rozbudowa 
części garażowej w strażnicy. Podobnym wozem bojowym (w starszej 
konfiguracji nadwozia) dysponuje jednostka OSP w Pabianicach (na zdjęciu)

Reprezentacja Zakładów Lotniczych w Łodzi ze swoim prezesem i mieszkańcem 

Ksawerowa Marcinem Nocuniem (w środku), na tle odnowionego wozu parowego

Uroczyste nabożeństwo w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej

Przemarsz strażaków i pocztów sztandarowych do kościoła

Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i strażackich
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Odznaczenie Marcina Kotlickiego, Marcina Demrycha i Cezarego Szymczaka

Były też medale za wysługę lat, które otrzymali: 
Mieczysław Krawiec i Józef Rożek (50 lat), Bogdan Grala i Wiesław Jurga 
(45 lat), Grzegorz Krawiec, Krzysztof Krawiec, Jan Wawrzko (40 lat), Adam 
Kłaniewski, Przemysław Kłaniewski, Kamil Łapaj, Marcin Pierzchała, 
Grażyna Siara, Tomasz Świątek, Sławomir Wutkowski (20 lat), Marcin 
Frączkiewicz, Maria Kopczewska (15 lat), Marcin Demrych, Marcin Kotlicki, 
Cezary Szymczak, Paweł Śpionek (10 lat), Szymon Jastrząbek, Wiesław 
Karcz, Elżbieta Kłaniewska, Marta Kociołek, Jolanta Lewińska, Maciej 
Ratuszny, Krzysztof Suwalak, Urszula Świątkowska.

W jubileuszowej uroczystości udział wzięli m.in. : senator RP Maciej Łuczak, 
marszałek województwa Witold Stępień, starosta powiatu pabianickiego 
Krzysztof Habura, włodarze gminy Ksawerów (wójt Adam Topolski, 
przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk, sekretarz gminy 
Monika Sroczyńska), jej radni, przedstawiciele strażackich władz oraz 
mieszkańcy.
Dopełnieniem uroczystości był występ uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Woli Zaradzyńskiej (za który organizatorzy jubileuszu składają serdeczne 
podziękowania), okolicznościowy tort (z pięćdziesięcioma różami) 
i życzenia dla całej jednostki.

Józef Anuszczyk, 

Druh Adam Kłaniewski (z prawej) otrzymał
złoty medal za "Zasługi dla pożarnictwa"

Prezes jednostki OSP w Woli Jan Wawrzko odbiera nowy sztandar jednostki

Redakcja

Specjalne podziękowania za zaangażowanie na rzecz jednostki otrzymali

druhna Elżbieta Kłaniewska i druh Przemysław Kłaniewski

Mieszkańcy podczas zabawy

Prowadząca uroczystość druhna (oraz radna gminy) Urszula Świątkowska

Na scenie członkowie Klubu Seniora z GDKzB w Ksawerowie,

występujący w drugiej części programu - festynu dla mieszkańców 

Fot. E. Przybyłek

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.
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85-lecie istnienia ksawerowskiej wspólnoty

Sierpień jest miesiącem, w którym chrześcijanie pielgrzymują na Jasną 
Górę, aby w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
(przypadającej na 26 dzień sierpnia) podziękować Maryi za to, że każdego 
dnia oręduje za nami u Swego Syna. 

W ksawerowskiej parafii zawsze w tym dniu wierni przeżywają odpust 
ku czci patronki Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym roku miał 
on szczególny charakter, ponieważ obchodzony był jubileusz 85-lecia 
istnienia ksawerowskiej wspólnoty. 

Sumie odpustowej (odprawionej o godzinie 11.30) przewodniczył 
ks. Mateusz Wójtowicz - tegoroczny neoprezbiter i nasz parafianin, który 
wygłosił homilię. Wraz z nim eucharystię celebrowali: ks. Stanisław 
Przybyłowski i o. Artur Musialski OP. Wspólne świętowanie poprzedziło 
40 - godzinne nabożeństwo podczas którego adorowano Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. Podczas uroczystej Eucharystii, która 
zgromadziła wielu parafian i gości oraz członków grup parafialnych, 
dziękowano Maryi za to, że patronuje parafii i proszono ją o dalszą opiekę 
nad wiernymi. Mimo pochmurnej w tym dniu pogody w sercach uczestników 
gościła radość, bo jak śpiewano w psalmie responsoryjnym "Maryja jest 
wielką chlubą naszego narodu".

Redakcja

Redakcja

Fot. M.Cygan

Fot. M.Cygan

Nasz parafianin - ks. Mateusz Wójtowicz (drugi z prawej) i kleryk Krzysztof

Majda (trzeci z prawej) - mieszkaniec Ksawerowa, który 30 września 

w niedzielę (w Karlinie) przyjmie strój duchowny (podczas uroczystości obłóczyn) Wierni w trakcie uroczystego nabożeństwa

Pozdrowienia z Wierchomli Wielkiej

Pod koniec wakacji (od 28 sierpnia do 1 września) grupa dzieci i młodzieży 
z naszej gminy (łącznie 43 osoby) udała się wraz ze swoim wikariuszem 
ks. Dominikiem Sujeckim na wycieczkę w góry do Wierchomli Wielkiej 
w( Beskidzie Sądeckim). 

Uczestnicy wyjazdu przesłali do naszego urzędu okolicznościową kartkę 
z serdecznymi pozdrowieniami. W programie wycieczki były takie atrakcje 
jak m.in.: zabawa w parku linowym, wspólna modlitwa, śpiew i karaoke, 
Park Biblijny w Muszynie czy spływ pontonami rzeką Poprad. Więcej 
informacji na stronie www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl

Nad rzeką Poprad tuż przed spływem pontonami

Ksawerowianie w Wierchomli Wielkiej

Fot. Parafia MBC

Fot. Parafia MBC
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"Trzeba być przede wszystkim człowiekiem" - 50 lat w służbie zdrowia!

Doktor Kryspina Janas (z bukietami kwiatów) w dniu swojego jubileuszu, razem ze współpracownikami MEDiKSA oraz włodarzami naszej gminy 

Kryspina Janas, mieszkanka Ksawerowa i niezwykle lubiany lekarz 
rodzinny, 19 września br. obchodziła jubileusz 50-lecia swojej pracy 
zawodowej.

- Serdecznie Pani dziękujemy za wszystkie dni wspólnej pracy. Jest Pani 
dla nas najlepszym przyjacielem na którym zawsze możemy polegać, który 
zawsze służy pomocą i wsparciem. Jesteśmy wdzięczni za Pani uśmiech, 
dobre rady i za każdą pogodną chwilę. Za to, że wspiera nas Pani w naszym 
codziennym dniu pracy dobrocią, przyjaźnią i oddaniem - podziękowała 
jubilatce, w imieniu swoim, współpracowników oraz pacjentów, dyrektor 
MEDiKSA dr Wioletta Domańska.

Swoje gratulacje oraz wyrazy uznania za dotychczasową, wzorowo pełnioną 
służbę przekazali naszej mieszkance gospodarze gminy - wójt Adam 
Topolski i przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk.
- Życzymy spełnienia wszystkich planów, szczęścia w życiu osobistym oraz 
długich lat życia w zdrowiu i pomyślności - winszował przewodniczący rady.

Doktor Janas od zawsze marzyła żeby pomagać innym. Swoją pierwszą 
etatową pracę rozpoczęła w Ośrodku Zdrowia w Ksawerowie, który 
znajdował się wtedy w budynku dzisiejszego GDKzB.

- Nie wyobrażam sobie mieszkać nigdzie indziej, niżeli w moim ukochanym 
Ksawerowie. To tutaj jest moja mała ojczyzna i moje miejsce pracy, które 
traktuję jak drugi dom. Otaczam się wspaniałymi oraz życzliwymi ludźmi, 
których bardzo serdecznie pozdrawiam - mówiła nasza jubilatka.

- Moja receptura jak zostać dobrym i odpowiedzialnym lekarzem? Przede 
wszystkim cierpliwość i rozmowa z pacjentem. Tylko wtedy zdobędziemy 
zaufanie chorego. Dobry lekarz widzi przede sobą człowieka, a dopiero 
później konkretny przypadek medyczny. Zawsze staram się w taki sposób 
traktować moich pacjentów, w jaki sama chciałbym być potraktowana - 
dodała z uśmiechem dr Janas.

Symboliczne "sto lat" dla naszej jubilatki 

Fotografie wykonała redakcja

Redakcja

Uroczysty tort z dedykacją oddającą osobę naszej Pani doktor:
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"  J.P.II
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Stypendia motywacyjne dla najzdolniejszych

Wójt gminy Ksawerów we wrześniu po raz kolejny przyznał stypendia 
motywacyjne dla naszych najzdolniejszych mieszkańców. 
 
W tym roku stypendia otrzymało 13 uczniów, którzy poza wysokimi 
wynikami w nauce (w Szkołach Podstawowych średnia ocen wynosiła 
co najmniej 5,3 a w Gimnazjum – 4,9) byli laureatami lub finalistami 
konkursów przedmiotowych organizowanych na szczeblu co najmniej 
powiatowym.
Nasi stypendyści roku szkolnego 2017/2018 byli finalistami m.in.: 
międzynarodowego kangura matematycznego, wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych z j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii, chemii, historii, 
powiatowych konkursów przedmiotowych oraz turniejów sportowych 
(w różnych dziedzinach). Serdecznie gratulujemy! Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Nasi stypendyści z włodarzami gminy oraz najbliższymi

Jesienne wybory samorządowe

Redakcja

W niedzielę 21 października zagłosujemy w kolejnych wyborach 
samorządowych. 

Komitety wyborcze w naszej gminie zostały zawarte (informacje 
dot. tegorocznych wyborów dostępne są na stronie internetowej BIP 
urzędu www.ksawerow.4bip.pl). Dojdzie do kolejnego (trzeciego) 
"pojedynku" pomiędzy dwoma kandydatami na urząd wójta - Adamem 
Topolskim mieszkańcem Ksawerowa oraz Marią Kopczewską mieszkanką 
Pabianic.

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Łódzka sędzia, która orzekała m.in. w procesach łódzkiej "Ośmiornicy", 
rozmawiała 14 września z mieszkańcami naszej gminy.

Popołudniowe spotkanie w GDKzB w Ksawerowie, które odbyło 
się w ramach projektu "NIE TYLKO BICIE BOLI" (w ramach Programu 
Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorzadu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), poprzedziła wizyta p. Wesołowskiej 
w gminnych podstawówkach. Tematem tegorocznych prelekcji (Panią 
sędzię gościliśmy już w naszej gminie 4 lata temu) była szeroko rozumiana 
profilaktyka, zapobieganie oraz konsekwencje dot. przemocy w rodzinie. 

Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Wystąpienie głównego gościa - sędzi Anny Marii Wesołowskiej

Nasi mieszkańcy

Spotkanie informacyjne w sprawie przebudowy 
gazociągu wysokiego ciśnienia

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi 
dla zamierzenia budowlanego pn.:

 "Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi", 
realizowanymi na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 
uprzejmie zapraszamy mieszkańców na spotkania, 

celem przedstawienia informacji dotyczących planowanej inwestycji  
zlokalizowanej w naszej gminie.

Spotkania odbędą się w dniach 3 i 4 października 
o godzinie 16:30 w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej.

Redakcja
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Kosakowscy
- rodzinna historia lukrem pisana

Ojciec i syn. Kelner w restauracji Malinowa w łódzkim Grand Hotelu 
w okresie jego największej świetności i cukiernik, który podtrzymuje 
rodzinną tradycję. Łączy ich nie tylko pokrewieństwo, ale także cukiernicza 
pasja. Swoje życie prywatne i zawodowe związali z Ksawerowem. To tutaj, 
w swojej cukierni wypiekają wspaniałe torty i ciasta. 
Zapraszam na rozmowę z Panami Zdzisławem i Adamem Kosakowskimi.

Proszę opowiedzieć o początkach Pana przygody z gastronomią.
Z. K - Zacznę zatem od czasów dzieciństwa. Mieszkałem w Łodzi, przy ulicy 
Zarzewskiej. Kończyłem podstawówkę i jak wszyscy moi rówieśnicy 
stanąłem przed wyborem szkoły średniej. W mojej kamienicy mieszkało 
dwóch młodych kelnerów. Pracowali w restauracji Malinowa. Tak naprawdę 
to im zawdzięczam, jaki zawód wybrałem. Z entuzjazmem opowiadali 
o swojej pracy, mimo że droga do zdobycia wymarzonego zawodu była w ich 
wypadku dość kręta. Postanowiłem pójść w ich ślady. Jak się moja 
wychowawczyni z podstawówki dowiedziała jaką szkołę wybrałem, 
to się za głowę złapała i powiedziała, że źle skończę na tym kelnerowaniu 
(uśmiech). Ale ja dopiąłem swego, i jako jedyny z dwóch równoległych klas 
poszedłem do nowo otwartej szkoły gastronomicznej przy ul. Sienkiewicza 
- mieszczącej się w budynku dawnego technikum mechanicznego. Okazało 
się, że nie było tak źle jak prorokowała moja wychowawczyni. Trochę 
rozumiem jej obawy, bo w tamtych czasach zawody związane z gastronomią 
były mało popularne i często traktowane po macoszemu. 

Skończył Pan szkołę  i…
Z.K -  Szkołę ukończyłem w 1969 r. i zostałem skierowany na praktyki 
do "Malinowej" mieszczącej się w Grand Hotelu. Czułem się wyróżniony, 
bo z grupy ponad osiemdziesięciu osób tylko ja z kolegą trafiliśmy do tej 
prestiżowej restauracji. Przyjęto nas jako uczniów, a powinniśmy mieć 
status pracowników młodocianych. Wtedy nie robiło nam to większej 
różnicy, ale teraz "odbiło się czkawką". Czas oczekiwania na emeryturę 
nieco nam  się wydłużył. Mówię to ku przestrodze dla tych młodych ludzi, 
którzy zamierzają podjąć pracę.

Pierwsze dni w "Malinowej" nie należały chyba do najłatwiejszych ?
Z.K -  O tak, to był szok! Hotel w samym centrum miasta, piękny budynek, 
bogato zdobione wnętrza. Na młodym chłopaku z "Górnej" to wszystko 
robiło potężne wrażenie. Często bywały zabawne, ale i mocno stresujące 
sytuacje kiedy gubiliśmy się w zawiłości przejść i korytarzy. No i ta lustrzana 
ściana w restauracji. Cała sala się w niej odbijała. Nie było łatwo. 
Już pierwszego dnia w pracy dostaliśmy potężną szkołę kelnerowania. 

Do hotelu zawitała 100 osobowa orkiestra z Londynu i my - praktykanci, 
mieliśmy podawać do stołów. Byliśmy sparaliżowani strachem bo trzeba 
było szybko przełożyć wiedzę nabytą w szkole, na praktykę w prawdziwej 
restauracji. Nie wypadliśmy chyba najgorzej, skoro nie zrezygnowano z nas 
po tym pierwszym, trudnym dniu (uśmiech). 

Wspominał Pan o kolegach z podwórka, których droga do zdobycia zawodu 
kelnera była nieco inna niż w Pana przypadku. 
Z.K - Tak, oni trafili do "Malinowej" jako tzw. pikolacy, czyli chłopcy 
od wszystkiego - "podaj, wynieś, pozamiataj". Wtedy była to jedyna droga 
zdobycia pracy w tej słynnej restauracji, jaką wówczas była łódzka 
Malinowa. Ale nawet pikolakiem było bardzo trudno zostać. Jednym 
słowem, ktoś musiał w zdobyciu takiej posady młodemu człowiekowi 
pomóc. Pamiętam, że jednemu z nich załatwił pracę fryzjer, który miał 
zakład w naszej kamienicy. Wiadomo, do fryzjera różni klienci zaglądają. 
Dopiero jak pikolak wykazał się predyspozycjami do bycia kucharzem 
czy kelnerem, a także  chęcią do pracy, to Grand Hotel wysyłał go do szkoły 
gastronomicznej. I od tego czasu nauka biegła dwutorowo. W szkole 
i w restauracji po czujnym okiem szefa kuchni lub kierownika sali 
restauracyjnej. Każdy uczeń musiał prowadzić dziennik, w którym zapisywał 
zdobyte wiadomości. Raz na kwartał lub raz na pół roku mistrz wystawiał 
specjalną ocenę.

Wróćmy do Pana historii. Jak potoczyły się dalsze losy młodego kelnera?
Z.K - Po ukończeniu praktyki przyjęto mnie do "Malinowej" na staż 
i rozpocząłem pracę jako kelner. Z czasem awansowałem na kierownika sali 
gastronomicznej. Było nas trzech - kierowników, i oprócz sal mieliśmy też 
pieczę nad kawiarnią i cukiernią. Zajmowałem się głównie salami Malinową 
i Złotą. Żaden z nas nie narzekał na brak pracy. Musi Pan wiedzieć, 
że w hotelu, w najlepszych czasach, pracowało nawet do czterystu osób! 
Z restauracją byłem związany do jej ostatniego dnia działalności. W 2009 r. 
hotel został sprzedany przedsiębiorcom z Krakowa. W ciągu miesiąca 
wymienili całą załogę. W ten sposób dobiegła końca historia restauracji 
Malinowa. 

Podczas wielu lat bycia kelnerem zapewne towarzyszyły Panu ciekawe, 
a może nawet  zabawneh wydarzenia. Proszę nam o nich opowiedzieć.
Z.K - Rzeczywiście, przygód było dużo. Jeszcze podczas praktyk byłem 
świadkiem zabawnej sytuacji, której bohaterem był mój kolega. Podawał  
gościom obiad. W tamtych czasach wszystkie potrawy serwowane były przez 
kelnerów z półmisków i nakładane na podgrzewane talerze. Kolega chcąc 
nałożyć gościowi kotlet na talerz, niechcący zawadził widelcem o brzeg 
półmiska i mięso zamiast na talerzu, znalazło się na płóciennej serwecie 
rozłożonej na kolanach gościa. Kelner tego nie zauważył  i po chwili zjawił 
się z półmiskiem pełnym frytek. 

Lata 80. XX wieku - Zdzisław Kosakowski w "Malinowej", 
w czasach jej największej prosperity

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Prezydent Aleksander Kwaśniewski i Zdzisław Kosakowski (stojący obok
głowy państwa) podczas spotkania przedstawicieli rządu w łódzkim hotelu
Grand (1997 r.)
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Skonsternowany zauważył brak kotleta na talerzu. Dopiero rozbawiony 
gość wskazał na swoje kolana. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, klient 
został przeproszony, a kolega musiał od nowa serwować obiad.
Bardzo dobrze pamiętam też raut z okazji otwarcia w Łodzi fabryki Pepsi-
Coli. Wywarł na mnie ogromne wrażenie. Były to lata 70. XX w. i takie 
imprezy  należały u nas do rzadkości. Całe przyjęcie odbywało się na stojąco. 
Wśród gości krążyli kelnerzy w smokingach i białych rękawiczkach z tacami 
pełnymi zimnych przekąsek i dań na ciepło, które też były wyporcjowane. 
Alkohol i zimne napoje serwowano w kieliszkach. Ale to nie wszystko. 
Na niektórych tacach można było dostrzec zapaloną świecę w eleganckim 
świeczniku, a wokół rozłożone papierosy oraz cygara dla gości. Takie to były 
czasy! Muszę jeszcze wspomnieć o dancingach, czyli eleganckich kolacjach 
z tańcami często też z występami artystów. Pamiętam jedną zabawną 
historię. Na dancing przyszła para, a ponieważ wszystkie miejsca na sali były 
zajęte, zaproponowano im mały stolik przy ścianie. Niedogodnością było to, 
że partner siedział tyłem do sali. W trakcie programu artystycznego podczas 
którego występowała piękna tancerka, ów Pan często odwracał głowę żeby 
na nią popatrzeć. Nie spodobało się to jego partnerce, która w pewnej chwili 
zrobiła głośną scenę zazdrości wykonując pokaz toples. Nastąpiła 
konsternacja i pokaz został przerwany.

Jak to się stało, że salę restauracyjną zamienił Pan na pracownię 
cukierniczą ?
Z.K -   Tą drogę zapoczątkował mój syn Adam, który jest cukiernikiem. 

No właśnie Panie Adamie, Pan też pracował w Grand Hotelu ?
A.K -  Też, ale w cukierni, która mieściła się w podwórku i zabezpieczała 
potrzeby hotelu. 
Z.K  -  Adam dostał się na praktyki do Grand Hotelu. Ile one trwały? 
A. K -  Trzy lata. W mojej szkole były klasy tzw. prywatne i państwowe. 
Uczniowie z klas państwowych odbywali praktyki całą klasą w restauracjach 
społemowskich, a "prywatni" musieli załatwiać wszystko sami 
u...prywatnych cukierników. Warunkiem przyjęcia ucznia było sumienne 
uczęszczanie do szkoły. Do nauki przykładano bardzo dużą wagę. 
I tak trafiłem do "Grandki" pod opiekę fachowców w branży cukierniczej.

Panowie, skąd pomysł na własną cukiernię?
Z. K - Życiowe koleje. W latach 90. cukiernia "Grandki" wraz ze sklepem 
przeszły w ręce ajenta i wiadomo, nowe rządy, nowi pracownicy. 
W niedługim czasie Adam stracił pracę. 
A.K -  Próbowałem szczęścia u różnych cukierników, ale niełatwo było wejść 
w ich zamknięte środowisko. W końcu odszedłem od zawodu i trafiłem 
do cateringu. Jednak cały czas ciągnęło mnie do cukiernictwa. Tutaj 
pojawiła się potrzeba robienia deserów. Zaproponowałem, że coś upiekę - 
w końcu jestem cukiernikiem (uśmiech). Konsumenci, którzy smakowali 
nasze ciasta na imprezach, później zamawiali je razem z cateringiem 
na święta i rodzinne uroczystości. W pewnym momencie nie nadążałem 
z pieczeniem, tyle było zamówień.

Jakie zamówienie, oryginalne i niebanalne utkwiło Wam w pamięci?
A.K - To na pewno 100 kilogramowy, prostokątny  tort, który wykonaliśmy 
na imprezę z okazji Dni Poddębic. Był obłożony masą cukrową i ozdobiony 
słodkimi choinkami, ponieważ miał przedstawiać skwer w owym mieście. 
Tort był ogromny!

Ile czasu zajęło przygotowanie takiego olbrzymiego tortu?
Z. K -  Ile czasu? Trudno powiedzieć, robiliśmy go etapami. Najpierw trzeba 
było upiec tortowe blaty, potem złożyć, schłodzić i w końcu udekorować. 
Sama dekoracja zajęła nam ok. czterech godzin, mimo że pracowaliśmy 
we dwóch. 
A. K - Takim ciekawym zamówieniem realizowanym przez nas już od ośmiu 
lat, są torty w kształcie samolotów dla Grupy Archeo z Łasku. Każdego roku 
przygotowujemy inny model. Robiliśmy nawet śmigłowiec.

Jak długo mieszkacie Panowie w Ksawerowie?
A. K - Zaraz, niech policzę… 22 lata mieszkają rodzice, a ja 12 lat.
Z.K - Tak naprawdę od 1960 r. mieszkaliśmy tutaj jako letnicy. Pamiętam 
dokładnie, rodzice przywieźli mnie do Ksawerowa w Boże Ciało 59 lat temu! 
Rok później kupili drewniany domek i zaczęliśmy przyjeżdżać częściej. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
A.K - Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców gminy 
i czytelników gazety.
Z.K - W szczególności naszych sąsiadów i moich przyjaciół z Klubu Seniora, 
który działa w GDKzB w Ksawerowie.

Cukierniczy majstersztyk - jeden z pierwszych ślubnych tortów przygotowany 
w rodzinie cukierników, którego autorem był wujek Adam Kosakowskiego
(pracował jako cukiernik w łódzkim Hortexie).

Fot. Archiwum

Fot. lksl.pl

Oryginalny tort w kształcie samolotu "Orlik"

Z naszymi sąsiadami, mistrzami słodkich wypieków, Zdzisławem i Adamem Kosakowskimi 

rozmawiał Bartosz Chmiela.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com



13

NASI MIESZKAŃCY

gazeta samorządu terytorialnegonr 8/2018

Z humorem przez życie!

Nasza sąsiadka Pani Danuta Pietrzak, jest uczestniczką Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ksawerowie od początku jego istnienia. To tutaj 
spędza każdą wolną chwilę realizując się w "domowej" kuchni oraz 
pomagając pozostałym uczestnikom w codziennych obowiązkach. 
Pani Danuta ma również bardzo oryginalną pasję, wykleja z drobinek 
kolorowej bibuły najróżniejsze wzory i malownicze krajobrazy. Jej prace 
są nieszablonowe i optymistyczne – bo jak sama podkreśla, najważniejsze 
w życiu jest pozytywne myślenie oraz poczucie humoru.  

Pani Danuto, poprzednie rozmowy z uczestnikami zajęć które 
publikowaliśmy na łamach naszej gazety, dotyczyły przede wszystkim 
malarstwa i rysunku. Pani sztuka jest czymś innym?
Oj tak, jestem niezłą artystką (uśmiech)! Na poważnie jednak wyklejam 
obrazy z małych kuleczek bibuły - co nie jest wcale takie proste. Zaczynam 
od przygotowania podłoża na którym jest już naszkicowany wzór. Następnie 
zabieram się za przygotowanie papierowych, różnokolorowych kuleczek 
z bibuły. Tutaj ważna jest staranność – wszystkie kuleczki muszą być 
podobnej wielkości. W kolejnym etapie przyklejam bibułę na specjalny klej 
"wikol", zgodnie z naszkicowanym wcześniej rysunkiem. W tym momencie 
pracy puszczam wodze fantazji i komponuję własną kolorystykę obrazka. 
Musi być przede wszystkim wesoło!

Jak długo trwa kompletne przygotowanie takiej pracy?
Najczęściej kilka tygodni. Wszystko zależy od tego jak duży ma być obraz, 
ile kolorów bibuły będzie użytych w pracy oraz jak bardzo złożony jest sam 
szkic. Tak jak mówiłam, przygotowanie obrazka wymaga dużo staranności. 
Kiedyś przypadkiem spróbowałam "wyklejanek" z bibuły i tak już zostało. 
Uwielbiam to robić, to moja pasja. W przerwach między wyklejaniem 
koloruję także malowanki - oczywiście te bardziej skomplikowane, dla osób 
dorosłych. Takie prace manualne bardzo odprężają i są niezłą gimnastyką 
dla rąk.

Bierze Pani udział w wystawach, konkursach?
Kilkakrotnie, nawet otrzymałam wyróżnienia. 

Czy poza tym ma Pani jeszcze jakieś zainteresowania?
Jeszcze kilka lat temu brałam udział w corocznych Olimpiadach Osób 
Niepełnosprawnych. Pchałam kulą i rzucałam piłką palantową. Byłam 
nawet na podium! Niestety, lat przybywa dlatego musiałam zrezygnować 
z uczestnictwa w zawodach.

Po raz kolejny odwiedzam to miejsce i odnoszę wrażenie, że uczestnicy zajęć 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie są jak rodzina?
Zdecydowanie tak! Spędzamy wspólnie bardzo dużo czasu, razem 
rozmawiamy i wspieramy się wzajemnie. Jestem uczestniczką z najdłuższym 
stażem spośród wszystkich innych uczestników, dlatego jestem też 
taką"wizytówką" tego miejsca (uśmiech).

Humor faktycznie dopisuje (uśmiech), a jak się Pani mieszka w naszej 
gminie?
Bardzo przyjemnie. Dużo się zmienia, również wokół naszego budynku. 
Mamy kolorowe kwiaty i wygodne ławeczki. Razem z uczestnikami dbamy 
o czystość i porządek przed domem. Kosimy trawę, grabimy liście. Chcemy 
być przykładem dla innych.

Specjalne pozdrowienia dla naszych czytelników?
Oczywiscie. Życie mnie nie oszczędzało, jednak mimo to staram się być 
optymistką. Może czasem trochę szaloną, ale zawsze z otwartym sercem 
dla innych. Tego też Państwu życzę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
mieszkańców i  sąsiadów.

Z Panią Danutą Pietrzak rozmawiał Bartosz Chmiela

Fotografie wykonała redakcja

Pani Danuta Pietrzak w swojej pracowni 

Wybrane "wyklejanki" naszej artystki

Wyróżnienia i medale za udział w olimpiadach sportowych
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Zapraszamy na kolejną edycję białej soboty - już 6 października w MEDiKSA!

Organizator
Patronat honorowy

Wójt Gminy Ksawerów

Wójt Adam Topolski i dr Wioletta Domańska

ZAPRASZAJĄ

6 października 2018 r.  w godz. 10.00 - 14.00 do MEDiKSA w Ksawerowie (ul. Jana Pawła II 27)    
mieszkańców gminy Ksawerów i pacjentów zadeklarowanych w MEDiKSA do lekarza POZ

na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VIII akcji 
ZDROWA RODZINA - ZDROWA GMINA

PROGRAM:

CYTOLOGIA
Bądź świadoma! Zbadaj się, miej pewność! Zapraszamy na badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki 
NFZ wszystkie kobiety w wieku 25 - 59 lat, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy 
w ciągu ostatnich 36 mies. lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 mies. W naszym 
Gabinecie Ginekologicznym będzie czekała na wszystkie chętne Panie - lekarz ginekolog z MEDiKSA.

USG PIERSI
Masz mniej niż 50 lat i nie kwalifikujesz się do mammografii? Wykonamy badanie USG Paniom w wieku 40-50 lat.                                
Badanie finansowane będzie przez gminę Ksawerów i MEDiKSA.

SPIROMETRIA I KONSULTACJA LEKARZA PULMUNOLOGA 
Palisz papierosy? Kaszlesz? Szybciej się męczysz? Przyjdź na badanie czynnościowe płuc i uzyskaj konsultację 
lekarza pulmonologa. Badanie przeprowadzane będzie we współpracy z ANMED. 

 KONSULTACJE LEKARZA NEUROLOGA
Jeżeli Twoja pamięć jest wyraźnie gorsza niż rok temu i zmieniło to istotnie Twoje życie, to proponujemy 
konsultacje lekarza specjalisty. Konsultacje finansowane przez gminę Ksawerów w ramach współpracy 
z neurologiem Jolantą Pentelą - Nowicką.  
                               
BADANIA DERMATOSKOPOWE I KONSULTACJA CHIRURGA ONKOLOGA 
Jeśli zauważyłaś/eś po wakacjach niepokojące zmiany na swojej skórze - przyjdź na badanie dermatoskopowe 
zmian i znamion. Badanie i konsultacja lekarza chirurga finansowana będzie przez gminę Ksawerów.

KONSULTACJE LEKARZA CHIRURGA
Masz kłopot z przepukliną, żylakami lub kamicą pęcherzyka żółciowego?  W podjęciu decyzji o dalszym leczeniu 
operacyjnym  pomoże  Ci chirurg - dr Michał Nowicki.  Konsultacje finansowane  będą przez gminę Ksawerów.

MEDiKSA
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KONSULTACJE  FIZJOTERAPEUTY DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Rodzicu! Czy Twoje dziecko dużo czasu spędza przed komputerem lub telewizorem? Garbi się? Jeśli tak, to przyjdź 
na konsultacje wad postawy do fizjoterapeuty. Ważnym jest, by wszelkie schorzenia wad postawy wykryć 
już w wieku dziecięcym. Konsultacje zapewni MEDiKSA we współpracy z ANMED. 

USG TARCZYCY
Zapraszamy Panie i Panów w każdym wieku na badanie ultrasonograficzne tarczycy. 
Badanie finansowane będzie przez gminę Ksawerów i MEDiKSA.

ECHO SERCA
Jesteś w wieku powyżej 50 lat? Masz rozpoznane nadciśnienie tętnicze, a Twoje serce nie zostało przebadane 
w ramach poprzednich akcji? Przyjdź na badanie, które wykona specjalista kardiolog w ramach współpracy 
z ORKAN - MED. Badanie finansowane będzie przez Gminę Ksawerów. 
    
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE - SZCZEPIONKA UFUNDOWANA PRZEZ WÓJTA
Skończyłeś/aś 65 lat? Jesteś naszym pacjentem? Możesz skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. 
W tym roku zaszczepiliśmy już 90 mieszkańców naszej gminy! Na szczepienie zakwalifikuje Cię lekarz rodzinny 
z MEDiKSA. Szczepienia finansowane są przez gminę Ksawerów.

ANKIETA W PROFILAKTYCE GRUŹLICY
Palisz papierosy, męczy Cię przewlekły kaszel? Odwiedź pielęgniarkę środowiskową w MEDiKSA, która wstępnie 
oceni stan zagrożenia chorobami płuc i skieruje do dalszej diagnostyki.

TESTY antygenu swoistego prostaty (PSA) 
Przekroczyłeś 50-tkę? Sprawdź swoją prostatę! Zapraszamy Panów na szybki, przesiewowy test z kropli krwi 
wykrywający antygen raka prostaty. Testy finansowane będą przez gminę Ksawerów, a wykona je pielęgniarka 
MEDiKSA.

PROFILAKTYCZNA  AKCJA  DLA DZIECI "ZDROWY ZĄBEK"
Rodzice maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym! Zapraszamy Wasze pociechy do naszego 
wyremontowanego Gabinetu Stomatologicznego. Dzieci będą mogły m.in. poznać tajemnice gabinetu, podziwiać 
swoje ząbki na monitorze za pomocą kamery wewnątrzustnej oraz poznać tajniki szczotkowania. Dla każdego 
drobny upominek w nagrodę za odwagę.

NAUKA  BADANIA  PIERSI NA FANTOMIE 
Kobieto! Naucz się samobadania piersi. Zapraszamy wszystkie Panie na instruktaż samokontroli piersi 
prowadzony przez położną z MEDiKSA. 

Wszystkie badania są całkowicie bezpłatne! Wystarczy, że jesteś naszym pacjentem i mieszkańcem gminy 
Ksawerów. Wspólnie finansujemy badania i konsultacje, ponieważ Twoje zdrowie jest dla nas bardzo ważne.  
Skorzystaj !  ZAPRASZAMY !!!                      MEDiKSA
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UWAGA!
Planowane wyłączenie prądu

Kiedy i gdzie nie będzie prądu?
5 października w piątek 

od godziny 7:30 do godziny 15:00
w ul. Obwodowej 

(od ul. Wschodniej do nr. 32)

Chcesz wiedzieć więcej? 
Wejdź na stronę www.pgedystrybucja.pl

Masz pytania?  991Skontaktuj się z pogotowiem energetycznym pod nr tel. 

Kalendarz ogrodnika

Październik
W tym miesiącu zasilamy nawozami (po raz ostatni) ozdobne drzewa 
i krzewy. Stosujmy wyłącznie nawozy o niskiej zawartości azotu 
(np. potasowe) lub nawozy organiczne. Październik to dobry okres 
na sadzenie róż. Warto wybrać dla nich słoneczne stanowisko 
i piaszczysto-gliniaste, lekko wilgotne podłoże. Pamiętajmy 
o regularnym koszeniu trawnika (kolejne koszenia wykonujmy 
ustawiając ostrze coraz wyżej. Zbyt niskie koszenie (wykonywane 
jesienią) może zniszczyć trawnik! Redakcja

Najpiękniejsze ogródki Kół Gospodyń Wiejskich

Kontynuując rozpoczętą w poprzednich wydaniach prezentację ogródków 
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, zgłoszonych do konkursu 
na najpiękniejszy ogródek w gminie Ksawerów i Pabianice, publikujemy 
kolejne zdjęcia z wizytacji komisji konkursowej.

Redakcja

Fot. K.Karcz Fot. K.Karcz

Komisja konkursowa u p. Marzeny Idczak...

...oraz u p. Elżbiety Kuchler

Fot. K.Karcz

Pamiętaj o zbiórce gabarytów!

W dniach od 22 do 25 października, na terenie naszej gminy pracownicy 
firmy Remondis Sp. z o.o. (oddział łódzki) odbiorą odpady 
wielkogabarytowe.
 
Odbiór odpadów odbędzie się z nieruchomości zamieszkałych, według 
ustalonego harmonogramu. 
Co będzie odbierane? Odpady wielkogabarytowe np. meble, wersalki, 
tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki (w tym szkło okienne 
i drzwiowe), okna, drzwi, listwy, deski, płyty wiórowe, dywany, 
wykładziny, duże opakowania bez zawartości (np. skrzynki, beczki, 
wiadra itp.), metale (złom) np. rynny, blachy, rury, piece itp., zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne np. telewizory, monitory, pralki, 
radia, drukarki, odkurzacze, lodówki itp., pozostałe odpady np. baterie 
i akumulatory, powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.        
Nie będą odbierane odpady z działalności gospodarczej, m.in.: gruz, 
opony, odpady zawierające azbest (eternit), odpady zielone (np. trawa, 
liście, rozdrobnione gałęzie) i inne niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne. 

ODPADY PROSIMY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ W DNIU PLANOWANEJ 
ZBIÓRKI, KTÓRA ROZPOCZNIE SIĘ OD GODZ. 6.00.
 
22 października 2018 r. REJON 1 – ulice: Andromedy, Bereniki, 
Bohaterów Ksawerowa, Bursztynowa, Cicha, Cienista, Graniczna, 
Gwiezdna, Jęczmienna, Klonowa, Kwiatowa, Mały Skręt, Miła, Modra, 
Obwodowa, Penelopy, Piaskowa, Pomorska, Prześwit, Rataja, Solarza, 
Spacerowa, Spółdzielcza, Sucha, Szeroka, Tulipanowa, Wspólna, 
Zachodnia, Zacisze, Złota, Żytnia.
  
23 października 2018 r. REJON 2 – ulice: Bednarska, Bajkowa, Bema, 
Cegielniana, Dolna, Getta, Giełdowa, Górna, Granitowa, Dziubińskiej, 
Handlowa, Jana Pawła II, Ksawerowska, Letnia, Ludowa, Łaska, Łódzka, 
Nowa, Parkowa, Pocztowa, Roosevelta, Rzepakowa, Sienkiewicza, 
Słonecznikowa, Słowackiego, Spokojna, Szkolna, Targowa, Widzewska, 
Żeromskiego. Zabudowa wielolokalowa - ul. Giełdowa 12; ul. Szkolna 12 
A-G, 14 C, G, H, K, N, 17; ul. Rzepakowa 10; ul. Zachodnia 23A.
  
24 października 2018 r. REJON 3 - ulice: Akacjowa, Chmielna, Dobra, 
Głowackiego, Graniczna, Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Łączna, 
Łąkowa, Miodowa, Mjr. Hubala, Nastrojowa, Ogrodnicza, Ogrodników, 
Polna, Południowa, Promowa, Świerkowa, Traktorowa, Twarda, Tylna, 
Tymiankowa, Wiśniowa, Zaradzyńska. Zabudowa wielolokalowa  
- ul. Kościuszki 3, 3A, 3B, 3H, 5, 5A
 
25 października 2018 r.REJON 4 - ulice:  1-Maja, Biała, Boczna, Brzegowa, 
Huczna, Karminowa, Kosmowskiej, Krótka, Lipowa, Malinowa, 
Mickiewicza, Muzyczna, Orkana, Orzechowa, Osiowa, Owocowa, Piękna, 
Poprzeczna, Poziomkowa, Północna, Radosna, Różana, Sadowa, 
Skromna, Słoneczna, Sosnowa, Urocza, Wąska, Wiosenna, Wolska, 
Wrzosowa, Wschodnia, Zielona, Liliowa.
 
Kontakt do firmy Remondis Sp. z o. o. (oddział Łódź) tel. (42) 680 91 62

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W przyszłym roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z tereny naszej gminy

planowany jest przed Świętami Wielkanocnymi
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UWAGA - WAŻNE!

Ruszył program rządowy - jak wymienić piec z dopłatą?

19 września ruszyła akcja przyjmowania wniosków o rządowe dopłaty 
do wymiany kotłów na paliwo stałe, w ramach programu "Czyste 
powietrze". Dofinansowania będą dotyczyły kwot do 53 tys. zł.  Rząd dołoży 
się również do termomodernizacji budynków.

Rządowy program "Czyste Powietrze" jest odpowiedzią na coraz gorszy stan 
powietrza. Skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, a także 
osób dopiero planujących budowę domu. Realizacja programu potrwa 
dziesięć lat, a jego łączny budżet wyniesie 103 mld zł.

21 września (piątek) w GDKzB odbyło się informacyjne spotkanie 
mieszkańców naszej gminy z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska 
w temacie programu "Czyste Powietrze". 

Fot. Energy Market ObserverInfografika: Polska Grupa Infograficzna

Urząd Gminy Ksawerów wstrzymał tymczasowo prace związane 
z wdrożeniem własnego programu wsparcia dot. wymiany kotłów. 
Rządowy program przedstawił w tym temacie korzystniejsze warunki 
zainteresowanym mieszkańcom naszej gminy.

Redakcja

Redakcja

Fot. Energy Market Observer

Kwalifikuje się wydatki 
od 1 stycznia 2018 r. pod warunkiem, 
że przedsięwzięcie jest 
niezakończone i dotyczy wymiany 
pieca

NABÓR CIĄGŁY DO 2029 r.

Fot. M. Smuga

Chcesz wiedzieć więcej?
www.wfosigw.lodz.pl 

lub zadzwoń do WFOŚiGW w Łodzi pod numer 42 663 41 00

Odwiedź stronę 

Spotkanie z mieszkańcami w temacie programu "Czyste powietrze"

NETTO
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KULTURA

KULTURA

Fot. Red.

Zapraszamy na spotkanie z psychologiem w temacie
"Profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży w praktyce"
16 października o godz. 18:00 w GDKzB w Ksawerowie

Narodowe czytanie - rok jubileuszowy

W sobotę 8 września w GDKzB w Ksawerowie odbyła się VII edycja 
Narodowego Czytania w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, pod 
honorowym patronatem pary prezydenckiej.

"Droga Polski do Niepodległości" – w przeczytanych utworach z różnych 
epok pokazany jest przekrojowy obraz naszej kultury i literatury 
narodowej. Uczestnicy spotkania poza wspólnym czytaniem, złożyli kwiaty 
i zapalili znicz pod obeliskiem upamiętniając w ten sposób poległych 
w obronie ojczyzny, którzy w dniu 7 września 1939 r. w Bitwie Pabianickiej 
zostali pokonani przez najeźdźcę.

W niedzielę 16 września odbył się kolejny koncert z cyklu Niedziela 
u Hoffmana.

Inauguracja sezonu kulturalnego 2018/2019 r. wypadła niezwykle 
kulturalnie. Za sprawą zespołu Sweet & Hot Jazzband (w towarzystwie 
Swingującej Załogi) mieszkańcy naszej gminy przenieśli się do Ameryki 
czasu prohibicjii zakazanego Jazzu. Goście zostali porwani do tańca Lindy 
hop w rytmach swing, jazz, boogie!

Czytają wójt Adam Topolski i mieszkanka gminy Elżbieta Świgulska

Fotografie wykonała E.Przybyłek

Sweet & Hot - czyli Niedziela u Hoffmana

Występ zespołu Sweet & Hot Jazzband

Mieszkańcy podczas koncertu

GDKzB

GDKzB

5.10.2018
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SPORT

I Festiwal Mistrzów Koszykówki - emocje i sportowa rywalizacja 

W dniach 14-16 września w hali sportowej ksawerowskiej podstawówki, 
odbył się I Festiwal Mistrzów Koszykówki. Imprezę, przy wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz gminy Ksawerów, zorganizował klub 
Atlas Ksawerów we współpracy z Basket4EVER Ksawerów. 

Podczas festiwalu propagowano sport oraz zdrowy tryb życia. Gośćmi 
specjalnymi wydarzenia byli: Kacpa Kacper Lachowicz, Paweł Kasznicki wraz 
z Zumbą z GDKzB, cheerleaderki z GDKzB, uczniowie z Zespołu Szkół 
Gastronomicznych z Łodzi (z pokazem carvingu) oraz Radosław Koryzna 
z występem nt. sportów olimpijskich. W trakcie festiwalu rozegrano turniej 
koszykówki w którym udział wzięło 5 drużyn z naszego województwa: MUKS 
Bełchatów, Orlik Ujazd, PTK Znaki Szmigiel Pabianice, Widzew Łódź 
i Basket 4Ever Ksawerów.

Po rozegraniu 10 spotkań tabela turniejowa wyglądała następująco:
I miejsce: Basket 4EVER Ksawerów
II miejsce: Widzew Łódź
III miejsce: PTK Znaki Szmigiel Pabianice
IV miejsce: MUKS Bełchatów
V miejsce: Orlik Ujzad
Nagrody indywidualne otrzymali: rzut z półdystansu - Julia Błażejewska 
PTK Pabianice, rzut za 3 punkty - Natalia Wieczorek Widzew Łódź, pierwsza 
piątka turnieju - Aleksandra Ziółkowska (B4EK), Natalia Śliwińska (Widzew 
Łódź), Martyna Stępińska (PTK Znaki Szmigiel Pabianice), Roksana Madej 
(MUKS Bełachatów) oraz Nadia Myśliwiec (Orlik Ujazd), najlepszy rzucający 
turnieju - Antonina Janicka PTK Pabianice, MVP turnieju - Natalia Chałupka 
(B4EK)
Puchary, medale i nagrody wręczył gospodarz naszej gminy - wójt Adam 
Topolski. Już w październiku zapraszamy na II Festiwal Mistrzów 
Koszykówki. Do zobaczenia!!!

Fotografie Basket 4EVER Ksawerów

Najlepsza drużyna festiwalu - koszykarki Basket 4EVER

Medale wszystkim zawodniczkom wręczał wójt Adam Topolski

Pozytywna energia i sportowa rywalizacja - pozdrawiamy z Ksawerowa

Basket 4EVER Ksawerów
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Trwa dobra passa piłkarzy GKS Ksawerów

GKS Ksawerów gładko pokonał Bzurę Ozorków w 6. kolejce łódzkiej 
okręgówki. Po hat-tricku zanotowali: Damian Kozłewski i Łukasz 
Wiśniewski. W meczu 7. kolejki (z Orłem Parzęczew) wygraliśmy 
1:0 zdobywając kolejne trzy punkty plasując się na 5 miejscu w tabeli.

Beniaminek z Ksawerowa chciał się ewidentnie zrehabilitować 
po wysokiej porażce z rezerwami ŁKS 6:0. Ten plan się udał i to w całkiem 
niezłym stylu. Jego realizację już w 13. minucie rozpoczął Damian 
Kozłewski, który kolejne trafienie zaliczył również 17 minut później. 
Prawdziwa strzelanina rozpoczęła się jednak po przerwie, kiedy na boisku 
zameldował się Łukasz Wiśniewski. Swoją pierwsza bramkę na 3:0 strzelił już 
w 53. minucie. W 65. minucie za sprawą Wiśniewskiego było już 4:0, 
a 3 minuty później swoją trzecią bramkę, tym razem głową, zdobył 
Kozłewski. W 87. minucie klasycznego hat-tricka zdobył Wiśniewski, który 
w tym meczu mógł jeszcze co najmniej dwa razy wpisać się na listę strzelców, 
choć grał tylko jedną połowę.
Bzura Ozorków niejednokrotnie zbliżała się w okolice pola karnego GKS-u, 
ale piłkarze przyjezdni nie byli wstanie poważnie zagrozić bramce Damiana 
Rzeźniczaka. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:0 (2:0). 

Swój ostatni mecz ligowy wygrali także młodzi zawodnicy GKS-u Ksawerów 
(rocznik 2007-2008 plus Franek Zgoda - piłkarz z rocznika 2010) gromiąc 
drużynę Błękitnych Dmosin aż 7:0. Brawo piłkarze!

Kolejne zawody drużyna rozegrała na wyjeździe w Parzęczewie. Spotkanie 
było ciężkie i wyrównane. Główne role odegrali w nim zawodnicy: Arkadiusz 
Telesiewicz (podający) i Patryk Olszewski (strzelający). Wynik 1:0 dla naszej 
drużyny, chociaż mógłby być wyższy, utrzymał się do końca meczu. 

Redakcja / epainfo.pl

Redakcja

Redakcja

Kolejna strzelona bramka w meczu GKS Ksawerów - Bzura Ozorków

Fot. P.Jach/Epainfo

Fot. M. Zgoda

Piłkarze młodego rocznika GKS przed meczem z Błękitnymi Dmosin

Tabela punktowa - II LIGA WOJEWÓDZKA B2 JUNIOR MŁODSZY

Tabela punktowa - D2 MŁODZIK GRUPA III

Tabela punktowa - C2 TRAMPKARZ GRUPA I
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