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Uczniowie wrócili do szkół
- pytanie na jak długo?
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Odpust parafialny i przywitanie 
nowych wikariuszy
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Wiosną, kiedy wybuchła pandemia, uczniowie przenieśli się na lekcje zdalne. 
Teraz, już po wakacjach, we wtorek 1 września, wrócili ochoczo do szkolnych ław. Na jak długo? 
Jak będzie wyglądał tegoroczny rok szkolny 2020/2021? Jakie będą obowiązywały zasady w dwóch 
publicznych szkołach na terenie naszej gminy? 
O tym opowiedzą dyrektorzy placówek: Barbara Staszewska i Maria Szaszkiewicz 
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Jest się czym pochwalić, mamy
nowoczesny kompleks sportowy!

Fot. Red.

Fot. Red.

Kolejny zagraniczny inwestor
- tym razem Chińczycy 

Fot. Red.

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie
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Brawo Ksawerów!

Wysokie miejsce w rankingu inwestycji unijnych

W najnowszym rankingu inwestycji unijnych opublikowanym przez 
Serwis Samorządowy PAP (na podstawie danych GUS) gmina Ksawerów 
znajduje się na wysokim 422 miejscu z 2477 wszystkich gmin w kraju.

Wartość projektów unijnych zrealizowanych przez gminę Ksawerów 
w ramach perspektywy 2014-2020 wyniosła 116 359 173,73 zł (stan 
na 31.12.2019 r.).

Dla porównania, w powiecie pabianickim wysokość pozyskanych 
funduszy z UE wyniosła:
• Pabianice (gmina miejska) 437 294 351,55 zł
• Konstantynów Łódzki (gmina miejska) 403 490 076,17 zł
• Dobroń (gmina wiejska) 42 055 116,03 zł
• Dłutów (gmina wiejska) 36 982 665,61 zł
• Pabianice (gmina wiejska) 27 403 459,73 zł
• Lutomiersk (gmina wiejska) 5 026 475,69 zł

Ksawerów jako gmina wiejska w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał więcej 
funduszy ze środków z UE niż łącznie pozostałe 4 gminy wiejskie z terenu 
powiatu pabianickiego. 

Na tle pobliskich gmin nasz wynik również jest bardzo wysoki, np. Rzgów 
(gmina miejsko-wiejska) pozyskał środki w wysokości 49 262 973,65 zł, 
Tuszyn (gmina miejsko-wiejska) 29 213 246,34 zł, a Andrespol (gmina 
wiejska) 22 208 910,66 zł. 

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

W sierpniu gospodarz naszej gminy - wójt Adam Topolski, zorganizował 
w urzędzie spotkanie z dyrektorami publicznych placówek oświatowych. 
Poruszano przede wszystkim sprawy organizacyjne związane z nowym 
rokiem szkolnym.

Omówiono m.in. kwestie związane z dostosowaniem pracy poszczególnych 
jednostek do nowych, epidemicznych realiów. Dyrektorzy szkół, 
za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poinformowali już rodziców 
o nowych zasadach funkcjonowania szkoły oraz godzinach rozpoczęcia roku 
szkolnego 2020/2021 dla poszczególnych klas. Rodzice dowiedzieli 
się również o tym, że tylko jedno z nich będzie mogło w razie potrzeby wejść 
z dzieckiem do szkoły, obligatoryjnie w maseczce i po dezynfekcji rąk. 
Z powodu COVID-19 nowy rok szkolny na pewno będzie inny, trudniejszy niż 
zazwyczaj i tylko dyscyplina oraz odpowiedzialność całej społeczności 
szkolnej może być ułatwieniem.
W spotkaniu, oprócz dyrektorów i przedstawicieli urzędu, udział wzięli 
również radni (przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk 
i przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Bogdan Dublewski).

25 sierpnia radni naszej gminy sprawdzali przygotowanie publicznych 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2020/2021. Dyrektorzy 
przedstawili przygotowane, nowe procedury związane z pandemią 
i dotyczące zachowania się na terenie kierowanych przez nich placówek.

Samorządowcy zapoznali się również z organizacją szkół i oddziałów 
przedszkolnych, liczbą zatwierdzonych oddziałów, liczbą kadry i ocenili 
przeprowadzone podczas wakacji remonty. 

Spotkanie wójta z dyrektorami 

placówek oświatowych

Radni sprawdzili przygotowanie szkół i przedszkoli

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. UG Ksawerów

Uczestnicy spotkania

Fot. Red.

Tablice informacyjne przed budynkiem Urzędu Gminy

Fot. Red.

Jedna z wielu tablic informująca o wykonanej inwestycji w ramach
unijnego dofinansowania - tutaj o budowie sieci wodno - kanalizacyjnej

Fot. UG Ksawerów

Radni w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie



Oświetlona ulica Łączna

Położyli czerwony dach

W kolejnej ulicy na terenie gminy zrobiło się widno po zmroku. To za sprawą 
sześciu nowych latarni z jasnym światłem LED. 

Inwestycję sfinansowała gmina z własnych środków (koszt ok. 23 tys. 
złotych). 
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Boiska sportowe są już gotowe!

Udało się dotrzymać umownego terminu. Wykonawca zrealizował zadanie 
pod nazwą "Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 
w Ksawerowie". Inwestycja (ok. 2 mln złotych) została sfinansowana z trzech 
źródeł: gminnego budżetu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz firmy 
Miele.

Gmina otrzymała już niezbędne pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
Mieszkańcy mogą korzystać (zgodnie z regulaminem) z nowych boisk 
poliuretanowych oraz boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy, przy którym 
zamocowane zostały piłkochwyty, trybuny czy wiaty dla zawodników.

Redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Wielofunkcyjne boisko poliuretanowe

Bieżnia, obok boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, 
ławeczkami oraz wiatami dla zawodników

Gratulujemy nauczycielom awansów!

Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 2 września br., 
wójt Adam Topolski wręczył akty nadania stopnia nauczyciela 
mianowanego trzem nauczycielkom Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, 
które pod koniec sierpnia przystąpiły do egzaminów. 

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:
• Anna Bloda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
• Magdalena Kolasińska - nauczyciel edukacji przedszkolnej
•Dorota Śpionek - nauczyciel języka niemieckiego

Gratulujemy otrzymanych stopni awanasu zawodowego, życzymy 
satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, 
pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu wyzwań oraz 
realizacji zawodowych planów.

Fot. M. Waszkiewicz - Beze

Awansowane nauczycielki, od lewej stoją: Anna Bloda, Magdalena
Kolasińska oraz Dorota Śpionek

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ulica Łączna po zmroku, obok plac zabaw i fragment świetlicy

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Domek gospodarczy przy świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce
zyskał nowe, wytrzymałe zadaszenie w oryginalnym kolorze

Ref. Gospodatki Komunalnej



Zakończono przebudowę ulicy Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II 
do ul. Sienkiewicza w Ksawerowie. Oprócz nowej, równej nawierzchni 
wzdłuż ulicy (po obu jej stronach) biegnie bezpieczny chodnik.

Nowy asfalt i chodnik we wspomnianym odcinku ulicy Zachodniej 
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Wyremontowane oddziały przedszkolne

Kolejny zagraniczny inwestor

- tym razem Chińczycy

Zakończono przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Szkoły 
Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole. 

W ramach inwestycji (pokrytej ze środków gminy w wysokości ok. 400 tys. 
złotych) wykonano m.in. prace rozbiórkowe, murowanie nowych ścianek 
działowych, prace instalacyjne związane z podłączeniem urządzeń do 
istniejących lub projektowanych pionów kanalizacji sanitarnej, wody 
zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. 
Przeprowadzone zostały ponadto prace elektryczne związane 
z wprowadzeniem nowego układu funkcjonalnego.

Mowa o GLP, potężnej firmie specjalizującej się w zarządzaniu inwestycjami 
w obszarze logistyki i wynajmu nieruchomości magazynowych. 

Chiński gigant ma już w Polsce kilka magazynów logistycznych (m.in. 
w Łodzi i Gdańsku), z których korzystają m.in. DHL, Amazon, Lidl czy H&M. 
Centra logistyczne tej firmy znajdują się w 11 krajach Europy.

Ref. Gospodarki Komunalnej

Redakcja

Tutaj powstanie nowoczesne centrum logistyczne

Fotografie wykonała redakcja

Zachodnia już po odbiorze

Kolejna ulica w przebudowie - Ksawerowska

Trwa remont ulicy Ksawerowskiej. W ramach realizacji tego zadania 
powstaje nowa jezdnia, chodnik oraz ścieżka rowerowa. Przejście dla 
pieszych przy skrzyżowaniu z Warszawską/Łódzką będzie wyniesione.

Prace mają zostać zakończone do 16 października 2020 r. Koszt prac 
wyniesie 885 498,64 zł. Ref. Gospodarki Komunalnej

Remont ulicy Ksawerowskiej

Ref. Gospodatki Komunalnej

Jedna z wyremontowanych sal i wygodne sanitariaty (poniżej)
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- Chciałem to zrobić totalnie tnąc budżet. Opierałem się na znajomych, 
którzy mieszkają po drodze, u których mogłem przenocować. Podczas 
całego tygodnia podróży, tylko raz nocowałem w hotelu, w Ełku - mówi 
Wojciech Hankiewicz. - Wyprawę zacząłem od Bieszczad. W Sanoku mam 
kumpla, więc przenocowałem u niego, rano przejechałem Wielką Pętlę 
Bieszczadzką i ruszyłem na północ do Puław, gdzie mieszka mój dobry 
kolega ze studiów mający fantastyczną plantację szparagów. Kolejnego 
dnia rano ruszyłem dalej w drogę na północ, przez Roztocze i Podlasie 
do Białegostoku, a stamtąd do Augustowa, a następnie "śmignąłem" 
do Ełku.

Zanim Wojtek wrócił do Kaswerowa przejechał przez Mazury, Wejherowo, 
całe wybrzeże aż pod Szczecin, kierując się na dół przez fantastyczne 
Pojezierze Drawskie. Tutaj zatrzymał się u znajomych, którzy organizują 
spływy kajakowe rzeką Drawą. 

- W Drawnie cały dzień kręciłem się po okolicznych lasach zwiedzając 
miejsca, które znam z dzieciństwa. Jeździłem tutaj co roku na wakacje.  
Przepiękna okolica. Tę błogą idyllę przerwał telefon, okazało się, że muszę 
wracać do Ksawerowa i szykować się na kolejny wyjazd - tym razem do Grecji, 
gdzie brałem udział w skuterowym rajdzie po Krecie. Podsumowując, 
w jeden dzień z Drawna do Ksawerowa przejechałem ponad 400 km. 
W sumie na trasie byłem sześć dni i przejechałem około 2500 km, co może 
być niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że jechałem motocyklem 
z silnikiem o pojemności 125 centymetrów sześciennych,  którego prędkość 
maksymalna to 110 km/godzinę. Najciekawszym punktem wyprawy był bez 
wątpienia przejazd przez pojezierze Drawskie. Rozczarowały mnie trochę 
Bieszczady, gdzie mijałem całe szwadrony turystów. Wracając do rajdu, 
to w przyszłości chcę go dokończyć i przejechać całą ścianę zachodnią. 
To dopiero będzie przygoda! Redakcja

Wzdłuż granic Polski na Junaku m12

Z Wojciechem Hankiewiczem, ksawerowianinem, podróżnikiem 
i miłośnikiem dwóch kółek, rozmawiałem wcześniej dwukrotnie na łamach 
naszej gazety. Pierwszy raz o jego pobycie na bajkowej Sri Lance, później 
o skuterowej "przygodzie" związanej ze stolicą tego pięknego kraju - 
Kolombo. Tym razem Wojtek zdecydował, że przejedzie swoim motocyklem - 
Junakiem m12 , dookoła Polskę wzdłuż jej granic. Myślicie, że dał radę?

Fot. Archiwum

Wojciech Hankiewicz (z lewej) z przyjacielem na plantacji szparagów,
obok Junak m12 na tle uroczego krajobrazu Pojezierza Drawskiego 

MEDiKSA ma nowe kominy

Budowlańcy weszli na Głowackiego

Na dachu budynku ośrodka zdrowia SP ZOZ MEDiKSA oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Ksawerowie stanęły nowe kominy.

Komin, podobnie jak każdy inny element elewacji budynku, wymaga 
remontu podczas eksploatacji. Inwestycję, korzystając z letniej pogody, 
udało się szybko i sprawnie wykonać. 

Mowa o asfaltowej nakładce, która jako pierwsza pojawi się w ulicy 
Głowackiego. Prace już się rozpoczęły.

Później, w ustalonej kolejności, nowy asfalt będzie lany w ulicach: Lipowej, 
Nastrojowej, Wrzosowej i Uroczej. Prace budowlane na wszystkich 
wymienionych ulicach powinny zakończyć się najpóźniej w październiku.

Ref. Gospodatki Komunalnej

Ref. Gospodatki Komunalnej

Nowe kominy wyróżniają się szarym kolorem

Fot. Red.

Tutaj będzie wodociąg i kanalizacja

Fot. Red.

Jeszcze w tym roku w ulicy Piaskowej powinna zostać wybudowana
sieć wodno-kanalizacyjna

Fot. Red.

Prace budowlane w ulicy Głowackiego
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Uczniowie wrócili do szkół

- pytanie na jak długo?

Rozmowa z Marią Szaszkiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej im. doktora 
Henryka Jordana w Ksawerowie i z Barbarą Staszewską, dyrektorką Szkoły 
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.

Szkoły są znów otwarte, 1 września wracają do nich uczniowie. Cieszą się, 
że idą do szkoły, czy woleliby zostać w domach i dalej uczyć się zdalnie?
Maria Szaszkiewicz: Zdecydowanie chcą wrócić do szkoły – znów zobaczyć 
koleżanki i kolegów. No i wolą chyba uczyć się w szkole, nie przez Internet. 
Bo choć mogłoby się wydawać, że wygodniej uczyć się bez wychodzenia 
z domu, to okazuje się, że jednak chyba lepiej i łatwiej jest robić to w szkole. 
Choćby z tego powodu, że szkoła narzuca pewien rytm nauki. Bezpośrednie 
spotkanie z nauczycielem też mobilizuje, w pewnym sensie łatwiej od siebie 
wymagać. W domu wszystko, albo prawie wszystko, zależy ode mnie, 
wymaga większej samodyscypliny, jest więcej pokus, żeby jeszcze na chwilę 
odłożyć książki, naukę. A kiedy chodzę do szkoły, nie mogę – przynajmniej 
niektórych – obowiązków szkolnych przekładać. 

Jak szkoły w Ksawerowie przygotowały się na powrót uczniów, co musiało się 
zmienić, żeby dzieci mogły bezpiecznie się uczyć w czasie, gdy wciąż trwa 
zagrożenie koronawirusem? 
Barbara Staszewska: Sporo. Z początkiem roku szkolnego zaczyna 
obowiązywać nowy regulamin funkcjonowania szkoły, zawierający między 
innymi szczegółowe procedury organizacji wszystkich zajęć, zawierający 
reguły, jakich będą musieli przestrzegać uczniowie i nauczyciele – słowem: 
odnoszący się do wszystkiego, co dzieje się w szkole. 
Maria Szaszkiewicz: Tak samo jest u nas – regulamin funkcjonowania szkoły 
został przygotowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

A konkretnie – jak teraz będzie wyglądał dzień ucznia i nauczyciela w szkole? 
Tak po kolei: będzie na przykład codzienny pomiar temperatury, 
dezynfekcja rąk przy wejściu?
Maria Szaszkiewicz: Zaraz po wejściu do szkoły każdy będzie musiał 
zdezynfekować ręce. Na młodsze dzieci – z klas 1-3 – będą czekać panie 
wychowawczynie, które zabiorą swoich uczniów bezpośrednio do sal 
lekcyjnych. Starsi uczniowie po wejściu do szkoły i dezynfekcji rąk, będą 
kierowani do szatni, a następnie do przydzielonych pomieszczeń. Pomiar 
temperatury będzie wykonywany w salach lekcyjnych. Chcemy, żeby dana 
klasa miała lekcje w ciągu dnia w tej samej sali – wyjątkiem będą jedynie 
lekcje wychowania fizycznego czy informatyki. 

Barbara Staszewska: 
pracowników administracyjnych w szkole z uczniami i nauczycielami. 
Oczywiście wszystkie pomieszczenia w szkole będą codziennie 
po zakończeniu zajęć myte i dezynfekowane. Z sal lekcyjnych usunęliśmy 
sprzęty i pomoce trudne do dezynfekcji. Plan lekcji został dostosowany 
do warunków szkoły. Sale lekcyjne będą często wietrzone.

Czy dzieci będą musiały nosić maseczki, utrzymywać między sobą dystans? 
Jak mają się zachować podczas przerw?
Maria Szaszkiewicz: Będę zalecać zakładanie maseczek podczas 
przebywania w przestrzeni wspólnej, czyli w szatniach, na korytarzach. Choć 
nie ma takiego obowiązku, jednak – respektując zalecenia lekarzy – 
uważam, że zakładanie maseczek zwiększy bezpieczeństwo wszystkich 
przebywających w szkole. W czasie przerw uczniowie danej klasy będą mieli 
wyznaczone konkretne miejsce. Chodzi o zachowanie bezpiecznego 
dystansu, niegrupowanie się w jednej przestrzeni, ograniczenie możliwości 
kontaktu każdego z każdym w szkole. Utrzymywanie dystansu jest 
obowiązkowe, będziemy tego przestrzegać i ciągle przypominać o tym 
uczniom. Zdecydowaliśmy również, że młodsze dzieci nie będą miały przerw 
w tym samym czasie, co starsi uczniowie, żeby nie przebywały na 
korytarzach wspólnie ze starszymi uczniami. 
Barbara Staszewska: Dzieci z klas 1-3 pozostają w salach podczas pobytu 
w szkole, przerwy dla nich będą wyznaczać nauczyciele. Chociaż uczniowie 
będą mogli w szkole nie zakładać maseczek, będziemy wymagać, żeby 
rodzice i inne osoby przebywające na terenie szkoły miały zasłonięte usta 
i nos.

Jeśli mówimy o pierwszoklasistach – czy będą w jakiś szczególny sposób 
wprowadzani w zajęcia szkolne? 
Maria Szaszkiewicz: Oczywiście – jak co roku pierwszoklasiści będą otoczeni 
naszą szczególną opieką, bo rozpoczęcie nauki w szkole, początek edukacji 
to dla nich bardzo ważny moment w życiu, wielkie przeżycie. Bardzo zależy 
nam na tym, by dobrze czuli się w szkole, żeby ją pozytywnie przyjęli, poznali 
ją w dobrej, pogodnej atmosferze, żeby te pierwsze dni w szkole były dla 
nich wyjątkowe. Mamy w tym roku trzy klasy pierwsze. Przeznaczyliśmy dla 
nich duże, wygodne i przestronne sale lekcyjne. Cudowne panie 
wychowawczynie już od dawna przygotowują miejsca dla swoich uczniów, 
zadbały o najmniejszy szczegół. Jestem pewna, że naszym 
pierwszoklasistom wszystko w szkole się spodoba, że będą tu z chęcią 
przychodzić. 

Czy nauczyciel prowadzący zajęcia będzie musiał być w maseczce?
Maria Szaszkiewicz: To indywidualna sprawa nauczyciela, ale na pewno 
będę zachęcać do korzystania z maseczki lub przyłbicy. Tego typu środki 
ochrony osobistej szkoła zapewni nauczycielom i pozostałym pracownikom.

Czy będzie jakieś specjalne spotkanie informacyjne na początku roku 
szkolnego z rodzicami? 
Barbara Staszewska: Rodzice uczniów zostaną powiadomieni o zasadach 
obowiązujących w szkole na pierwszym spotkaniu z wychowawcą już we 
wrześniu.
Maria Szaszkiewicz: Z rodzicami kontaktujemy się na bieżąco poprzez 
dziennik elektroniczny. Nadal rozważamy, czy zebrania na początku roku 
szkolnego zorganizować w formie zdalnej czy w szkole. Jeśli w szkole, to na 
pewno z zachowaniem wszelkich zasad uwzględniających ograniczenia 
wynikające z zagrożenia koronawirusem. Ale generalnie dążymy do tego, 
żeby z rodzicami kontaktować się przede wszystkim zdalnie – i w przypadku 
planowych zebrań, i na bieżąco, indywidualnie. 

Ograniczamy, w miarę możliwości, kontakty 

Fot. Red.

Barbara Staszewska (z lewej) i Maria Szaszkiewicz
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Nie jest to już nowość, ta forma konsultacji, przekazywania informacji 
sprawdziła się w czasie ostatnich miesięcy.

Jak w trudnym czasie pandemii radzą sobie nauczyciele? Jakie nastroje 
przeważają? Pewnie cieszą się, że zobaczą "swoje dzieci", ale nie było im 
przecież w tych ostatnich miesiącach łatwo. Teraz też towarzyszy im stres – 
znów wszystko nowe: nowa organizacja zajęć, do tego dochodzi też pewnie 
obawa o własne bezpieczeństwo. 
Barbara Staszewska: Nauczyciele rozpoczynający nowy rok szkolny są pełni 
obaw przed powrotem do pracy, ale brakuje im bezpośredniego kontaktu z 
uczniami. Wiadomo też, że zdalne nauczanie nie zastąpi tradycyjnej formy 
przekazywania wiedzy, która wspiera proces nauczania.
Maria Szaszkiewicz: Nauczyciele wiedzą, że izolacja nie służy rozwojowi 
dzieci. Każdy człowiek, a dziecko szczególnie, potrzebuje więzi, kontaktów 
społecznych na co dzień. Również proces nauczania jest pełny tylko wtedy, 
gdy jest możliwość bezpośredniej interakcji: uczeń – nauczyciel. Dlatego 
właśnie czekamy na naszych uczniów, czekamy na nich także dlatego, że ich 
lubimy, są częścią naszego życia. A z drugiej strony – co przecież dotyka 
każdego z nas, co bardzo ludzkie – jest w nas wiele niepokoju, obaw i znaków 
zapytania, jak wszyscy odnajdziemy się w nowej, trudnej rzeczywistości. 

A jak Panie radziły sobie w poprzednim roku szkolnym, zaraz po ogłoszeniu 
pandemii? Jakie były pierwsze myśli po zamknięciu szkoły? 
Maria Szaszkiewicz: Na szczęście nie było czasu na przeżywanie zagrożenia, 
rozmyślania: "co to teraz będzie". Tempo zmian, różnych wydarzeń, nowych 
obowiązków, wyzwań po 12 marca było tak ogromne, że mimo pustki 
w szkole dyrektorzy naprawdę mieli co robić. Trzeba było w bardzo krótkim 
czasie zorganizować nauczanie na nowo. Na początku głównym i tak 
naprawdę jedynym narzędziem komunikacji z uczniami był dziennik 
elektroniczny Librus, później, dzięki naszym staraniom, uruchomiliśmy 
platformę Office365. To było duże ułatwienie, nauczyciele mogli prowadzić 
bardzo efektywne zajęcia on-line. Oczywiście – cały czas było i jest mnóstwo 
pytań, obaw, trudnych momentów, ale jakoś sobie ze wszystkim radzimy. 
To nie tylko nasza zasługa, bo spisali się też w tym trudnym okresie nasi 
uczniowie, ich rodzice – pamiętajmy, że podczas zdalnych zajęć szkoła, sale 
lekcyjne przeniosły się do naszych domów, rodzin.

A jak dziś patrzycie Panie na tę nową, oświatową rzeczywistość?
Maria Szaszkiewicz: Cóż – nadal z wielkim niepokojem. Naprawdę 
nie wiadomo, jak to dalej będzie. Zbliża się jesień, a wraz z nią zapewne 
zwiększona zachorowalność na sezonowe infekcje. Boję się zarówno o 
uczniów, jak i o nauczycieli. Nikt też nie wie, jaka będzie sytuacja 
epidemiologiczna w naszym powiecie, nie wiemy, czy znów nie trzeba będzie 
zamknąć szkoły. 

Dały znać o sobie te nastroje, niepokój, kiedy nauczyciele spotykali się, żeby 
przygotować, zaplanować nowy rok szkolny?
Barbara Staszewska: Nie wprost, bo wszyscy wiemy jaka jest sytuacja, 
co powinniśmy i co mamy zrobić. I na tym się skupiamy. Nauczyciele 
pracowali w grupach roboczych, mieli dużo zadań, musieli przecież 
przygotować nowe procedury, dostosować wszystko do nowej sytuacji, 
zadbać o to, żeby dzieci mogły się w szkole nie tylko uczyć, ale żeby były tu 
także bezpieczne. 

Nauczanie zdalne – a nie można wykluczyć, że jesienią czy zimą dzieci znów 
zostaną w domach – opiera się na dostępie do Internetu i do komputera, 
laptopa, przede wszystkim przez dzieci. Jak to wygląda wśród uczniów 
ksawerowskich szkół? 

Szczególnie tam, gdzie w rodzinie jest dwoje, troje dzieci? Czy gmina jakoś 
wspiera szkoły i uczniów?
Maria Szaszkiewicz: Wyposażenie uczniów w odpowiedni sprzęt i dostęp 
do Internetu to był chyba największy problem podczas nauczania zdalnego. 
Rzeczywiście, w rodzinach z większą liczbą dzieci było zapewne trudniej, 
ale też w rodzinie z jednym dzieckiem, w sytuacji, gdy oboje rodzice 
pracowali zdalnie, również pewnie były problemy. Dostaliśmy kilkanaście 
laptopów, które zakupiła gmina, użyczyliśmy je uczniom i nauczycielom. 
Podobnie wykorzystaliśmy również sprzęt szkolny. Wychowawcy 
monitorowali w swoich klasach sytuację wśród uczniów. Wszyscy, którzy się 
zgłosili, otrzymywali sprzęt.

Czy coś się zmieni w zdalnym nauczaniu, w porównaniu z tym, jak wyglądało 
ono w okresie pandemii w poprzednim roku szkolnym?
Maria Szaszkiewicz: Nie wiemy, czy wróci zdalne nauczanie – oby nie! – ale 
oczywiście bierzemy to pod uwagę i przygotowujemy się do tego. 
Na początku roku szkolnego wychowawcy na nowo muszą zorientować się, 
jak wygląda sytuacja każdego ucznia, jeśli chodzi o sprzęt i dostęp do 
Internetu. Tę sprawę będziemy na bieżąco monitorować. 
Barbara Staszewska: Jeżeli jednak będzie konieczność wprowadzenia 
zdalnego nauczania lub nauczania hybrydowego jesteśmy przygotowani 
na taką ewentualność. Nauczyciele i uczniowie "przetarli już szlaki" 
w poprzednim roku szkolnym, poznali wiele nowych narzędzi,. Zostały 
wypracowane skuteczne sposoby komunikacji z rodzicami i uczniami. To są 
umiejętności, które nie zostaną zapomniane. 

Czy można powiedzieć, że po zakończeniu pandemii, jeśli kiedyś to nastąpi, 
szkoły nie będą już takie jak kiedyś? Że koronawirus na zawsze zmienił 
szkoły? 
Maria Szaszkiewicz: Na pewno koronawirus zmienił szkołę pod względem 
dydaktycznym – nauczyciele i uczniowie będą częściej i chętniej korzystać 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych, z narzędzi, jakie oferują. 
Zdalne nauczanie zmusiło nas wszystkich – nauczycieli i uczniów – do 
sięgnięcia po nowe sposoby przekazywania wiedzy, to był dla wszystkich taki 
przyspieszony kurs, szybkie i konieczne oswojenie się z tym tematem. Ale 
warto też zapytać, czy koronawirus zmienił tylko szkoły, czy może także 
zmienił nas? My jesteśmy bardzo ciekawi, jakie dzieci wrócą do nas 
1 września, jak ta kilkumiesięczna izolacja od szkoły wpłynęła na uczniów. 
Na pewno będziemy ich bacznie obserwować, będziemy zwracać uwagę 
na potrzeby naszych uczniów. Mam też nadzieję, że wszyscy staliśmy 
się bardziej odpowiedzialni, że wszyscy, również dzieci, będą zwracać 
większą uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych. 

Czego życzyć uczniom i nauczycielom na początku tego, innego niż 
poprzednie, roku szkolnego?
Maria Szaszkiewicz: Zdrowia i spokoju, nie tylko nam nauczycielom 
i uczniom, ale także pracownikom administracyjnym administracji i obsługi 
oraz rodzinom naszych uczniów. Te, tak naprawdę uniwersalne 
i powtarzane przy różnych okazjach życzenia, nabierają w tym roku 
wyjątkowego znaczenia. Chciałabym, aby ten rok był dla wszystkich 
bezpieczny, aby nauka mogła się odbywać w szkole. Abyśmy – jako szkoła – 
poradzili sobie. Byśmy byli zdyscyplinowani i ze spokojem, zrozumieniem 
przyjmowali ewentualne ograniczenia, niedogodności. Wszystkim nam jest 
trudno funkcjonować w tej innej, odmienionej  rzeczywistości, ale musimy 
przyjąć nowe zasady i je respektować. Uczniom życzę ponadto wytrwałości 
i zapału w zdobywaniu wiedzy, sukcesów oraz dobrych, satysfakcjonujących 
ocen.

Rozmawiał Bartosz Chmiela
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Odpust parafialny i przywitanie nowych wikariuszy

W sierpniu wiele osób pielgrzymuje na Jasną Górę, aby w Uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (przypada na 26 dzień sierpnia) 
podziękować Maryi za to, że każdego dnia oręduje za nami u Swego Syna. 

W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie, w ostatnią 
niedzielę sierpnia przeżywaliśmy odpust ku czci naszej patronki Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Sumie odpustowej przewodniczył (wygłaszając 
homilię) nasz parafianin o. Artur Musialski OP, obchodzący 20-lecie święceń 
kapłańskich. Wraz z nim Eucharystię celebrowali ks. Dominik Sujecki 
i ks. Mateusz Wójtowicz. Wspólne świętowanie poprzedziło 40-godzinne 
nabożeństwo, podczas którego wierni mogli adorować Chrystusa 
w Najświętszym Sakramencie. Podczas uroczystej eucharystii, która 
zgromadziła wielu parafian i gości oraz członków grup parafialnych, 
dziękowano Maryi za to, że patronuje ksawerowskiej parafii i proszono 
ją o dalszą opiekę nad wiernymi. Mimo pochmurnej pogody w sercach 
uczestniczących parafian gościła radość, bo jak śpiewali w psalmie 
responsoryjnym "Maryja jest wielką chlubą naszego narodu".

Parafia MBC w Ksawerowie

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Parafianie i uczestnicy nabożeństwa odpustowego

Msza odpustowa była doskonałą okazją, żeby przywitać w ksawerowskiej 
parafii nowego wikariusza - księdza Tomasza Grzejdziaka.

Ksiądz Tomasz pochodzi z Parafii 
św. Ignacego Loyoli w Suchcicach 
(koło Bełchatowa). Sakrament święceń 
przyjął z rąk bp. Ireneusza Pękalskiego 
w swojej rodzinnej parafii. Ksawerów 
jest jego pierwszą parafią, w której 
może prowadzić ludzi do Jezusa jako 
wikariusz, z czego  bardzo się cieszy.

Fot. Archiwum

Ks. Tomasz Grzejdziak

W Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej 
również przywitano nowego 
wikariusza, którym jest ksiądz 
Paweł Wronkowski (do naszej gminy 
przybył z Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Piotrkowie Trybunalskim).

Redakcja

Fot. Internet

Ks. Paweł Wronkowski

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Wiało i łamało konary drzew

Zaczęło się od zachmurzenia, po którym pojawił się deszcze i wiatr. 
Intensywne porywy coraz silniej zaczęły wyginać drzewa. Powywracane 
drzewa, połamane konary, zniszczone linie energetyczne. Takie są skutki 
burzy i wichury, które w środę 26 sierpnia dokonały sporych zniszczeń 
w naszej gminie. 

To był pracowity czas dla naszych strażaków z Jednostki OSP w Woli 
Zaradzyńskiej. Druhowie usuwali przewrócone i pochylone niebezpiecznie 
drzewa (m.in. na ulicy Łódzkiej, Akacjowej, Klonowej i Łąkowej) oraz 
pomagali przy zerwanych liniach energetycznych i telekomunikacyjnych 
(również w sąsiednich Pabianicach). Redakcja

Fot. OSP Wola Zaradzyńska

Usuwanie skutków wichury na ulicy Akacjowej w Ksawerowie
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Śmieci pod lupą

Mamy sporo potwierdzonych przypadków, kiedy właściciele nieruchomości 
prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, nie mają 
odpowiedniej umowy na odbiór śmieci i wrzucają wszystko do pojemników 
komunalnych, za których opróżnianie płaci gmina, czyli każdy z nas, 
co w efekcie daje wyższą jednostkową stawkę za wywóz śmieci. Dlatego 
Urząd Gminy kontroluje wszystkie firmy, działające w gminie (jest ich ponad 
700) i sprawdzi czy płacą za swoje śmieci. 

W lipcu br. z terenu naszej gminy zebrano od mieszkańców ponad 329 ton 
odpadów, w tym w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy 
Handlowej ponad 40 ton. 
Za odbiór śmieci z budżetu gminy (czyli z naszych podatków) zapłacimy 
za lipiec 2020 -  319.535,80 zł (za lipiec 2019 r. była to kwota 140.363 zł). Ilość 
odpadów w lipcu 2019 r. to 271 ton, a w lipcu 2020 r.  – już 329 ton. Jeżeli 
podzielimy kwotę 319.535,80 zł przez liczbę zgłoszonych do opłaty 
mieszkańców (7155), to przy obecnie obowiązującym systemie opłat (ryczałt 
od osoby zgłoszonej) i przy takiej ilości śmieci, grozi nam opłata w wysokości 
44 - 45 zł miesięcznie od osoby. 
W lipcu br. – w porównaniu z lipcem 2019, odnotowaliśmy wzrost ilości 
odpadów o 23%, w czym największy udział mają bioodpady (wzrost o 100 %). 
Za odpady odebrane w lipcu 2020 r. zapłaciliśmy jako gmina kwotę wyższą 
o 132 % w stosunku do lipca roku ubiegłego (skok z kwoty 140.363 zł 
do kwoty 319.535,80 zł). 

Fot. Red.

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Nasze dokładne kontrole doprowadziły do zmniejszenia ilości odebranych 
śmieci w sierpniu, w stosunku do lipca 2020 roku. Zwracamy się z prośbą 
do mieszkańców o zgłaszanie do Urzędu Gminy wszelkich zauważonych 
nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów.

Rodzaj 
odpadu

Ilość ton
lipiec 2019 

(nieruchomości)

0,540

24,060

22,160

121,600

64,880

233,24 ton x 516,33 zł 

= 120 428,81 zł 

Ilość ton
sierpień 2020

(nieruchomości)

Ilość ton
lipiec 2020

(nieruchomości)

5,680

18,820

24,200

109,980

130,300

288,98 ton x 968,76 zł 

= 279 952,26 zł

Papier

Metal, plastik

Szkło
(opakowania)

Zmieszane
odpady

Bioodpady

Pierwszy taki magazyn w gminie Ksawerów

-
który dzięki swojej solidnej konstrukcji, doskonale zabezpiecza 
przechowywane towary i urządzenia. Dysponujemy kontenerami 
o różnej kubaturze oraz skrzyniami magazynowymi. Cały teren, 
na którym usytuowany jest magazyn, jest ogrodzony, oświetlony 
i monitorowany - mówi ksawerowianin Jacek Talar, właściciel magazynu.

 Magazyn kontenerowy to rozwiązanie oparte na kontenerze morskim, 

Z CYKLU NOWE MIEJSCA W GMINIE

Redakcja

Magazyny przy ulicy Łaskiej w Ksawerowie

Fot. Archiwum

Magazyny kontenerowe są już dostępne w Ksawerowie

UWAGA! Zmiana na linii Z41

- od 19 września tego roku

Informujemy, że wszystkie kursy wyjazdowe jak i zjazdowe będą 
realizowane z lub do placu Niepodległości. Godziny odjazdów, jak i ilość 
kursów nie ulegną zmianie (zgodnie z wcześniejszym rozkładem - podanym 
w poprzednim, lipcowym numerze "Echa").

Redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Fot. Red.

Autobus Z41 na przystanku przy ulicy Cegielnianej w Ksawerowie

6,740 

20,740

10,600 

64,480 

105,660

208,220 ton x 968,76 zł 

= 201 715, 21 zł
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Twój sołtys

Sołectwem Ksawerów - Północ nieprzerwanie od 20 lat kieruje sołtys Urszula 
Górczyńska.

- Najważniejsze, to być zaangażowanym
 w sprawy mieszkańców sołectwa, 
umieć ich wysłuchać, wspólnie porozmawiać. 
Zwracam uwagę na to co aktualnie dzieje 
się w sołectwie, jakie mogą być przyszłe 
potrzeby. Jestem łącznikiem, pomiędzy 
mieszkańcaminaszego sołectwa a Urzędem 
Gminy Ksawerów - mówi sołtys Urszula Górczyńska 

Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

Radni reprezentują Nas - mieszkańców w Urzędzie Gminy Ksawerów. Jako 
przedstawiciele lokalnej władzy troszczą się o nasze sprawy w radzie 
gminy i innych instytucjach samorządowych. Czy wiesz, który radny 
reprezentuje Ciebie?

Okręg ulic: Giełdowa, Letnia, Rzepakowa, 
Słonecznikowa, Słowackiego, Szkolna, 
(strona nieparzysta), Szkolna nr 14, 
Tulipanowa, Zachodnia od nr. 42 
do końca (strona parzysta).

Okręg ulic: Kwiatowa, Szkolna 
do nr. 14T z wyłączeniem nr. 14 
(strona parzysta), Wieczysta, Zacisze, 
Zachodnia od nr. 2 do nr. 40Ł 
(strona parzysta).

Maciej Bartos od 8 lat zasiada 
w lokalnym samorządzie. 
W poprzedniej kadencji pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  
W ostatnich wyborach po raz trzeci 
zdobył mandat radnego gminy.

Teresa Wołosz-Chałada w ostatnich 
wyborach samorządowych po raz 
trzeci zdobyła mandat radnej gminy. 
Jest członkinią Komisji Budżetu, 
Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.

Kontakt
II p. obok sekretariatu) w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 - 17.00.

 - dyżury w Urzędzie Gminy Ksawerów (ul. Kościuszki 3h, 

Fot. Archiwum

Redakcja

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Radny Maciej Bartos - okręg nr 1

Radna Teresa Wołosz-Chałada - okręg nr 2

Ksawerów w czołówce rankingu zamożności

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało najnowszy 
ranking dochodów samorządu terytorialnego za 2019 rok. Jako wskaźnik 
został tradycyjnie przyjęty dochód gminy podzielony przez liczbę 
mieszkańców. Nie zawsze spadki pozycji w rankingu oznaczają spadek 
dochodów gminy na jednego mieszkańca.

W porównaniu do 1538 gmin wiejskich w Polsce gmina Ksawerów ma pozycję 
numer 83 oraz 7 miejsce w skali województwa (na 177 gmin). Dochód 
na mieszkańca wzrósł bowiem z 4249,97 zł do 4406,82 zł. Rekordzistą spadku 
jest gmina Dobroń. W najnowszym rankingu dochodów za 2019 rok znalzała 
się na 626 miejscu, a w porównaniu z 2018 rokiem była na 328. pabianice.tv

PSZOK nieczynny - do odwołania

Niezgodności w CEIDG

Fot. Red.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

OD DNIA 17 SIERPNIA 2020 ROKU

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

JEST ZAMKNIĘTY

(Z POWODÓW TECHNICZNYCH)

DO ODWOŁANIA

Ref. Spraw Obywatelskich

Szanowni mieszkańcy,
w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi niezgodności 
danych adresowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG ze stanem 
aktualnym informujemy, że za przeprowadzenie postępowania 
wyjaśniającego odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw 
gospodarki. 

Właściciel nieruchomości, w przypadku powzięcia informacji o 
figurowaniu przedsiębiorcy nie mającego tytułu prawnego do 
nieruchomości wskazanej we wpisie w CEIDG, powinien przesłać 
stosowne wyjaśnienie na adres:

Ministerstwo Rozwoju 
Departament  Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Plac Trzech Krzyży 3/5
 00-507 Warszawa.

Szczegółowych informacji udziela Referat Spraw Obywatelskich pod 
nr telefonu: 42 213-80-18.
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POZOSTAŁE INFORMACJE / KĄCIK KULINARNY

Placuszki z cukinią i kurczak w marynacie arbuzowej

- wg przepisu mieszkanki z ulicy Zachodniej

Składniki na placuszki
- 250 g mąki pszennej
- 150 g mąki kukurydzianej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 2 filiżanki wrzątku
- 100 g uduszonej i zgniecionej cukinii
- 400 ml mleka
- 2 łyżki cukru
- szczypta soli
- 2 łyżeczki przypraw (pieprz, gałka muszkatołowa, cynamon, goździki)
- 2 jaja

:

Składniki na kurczaki
- 125 ml świeżo wyciśniętego soku z miąższu arbuza
- 125 ml octu balsamicznego
- 50 g cukru trzcinowego
- 60 ml sosu sojowego
- 2 łyżki oliwy
- 2 łyżki musztardy
- 2 roztarte ząbki czosnku
- 2 łyżeczki słodkiej czerwonej papryki w płatkach (ewentualnie chilli, jeśli   
  wolimy ostrzejszy smak)
- 6 podudzi kurczaka

:

Przygotowanie kurczaków:
Mieszamy sok arbuzowy z octem, cukrem, sosem sojowym, olejem, 
musztardą, czosnkiem i płatkami papryki. Marynatą polewamy udka, 
wstawiamy na noc do lodówki. Mięso osączamy, pozostawiając marynatę. 
Układamy udka w naczyniu do zapiekania, pieczemy 40 minut w 200°C, 
odwracając co jakiś czas i smarując marynatą.

Przygotowanie placków: 
Mąkę kukurydzianą mieszamy z wrzątkiem i pozostawiamy na 5 min. 
Dodajemy cukinię, ciepłe mleko i ucieramy na gładką masę. Dodajemy 
resztę składników, dokładnie mieszając. Smarujemy patelnię tłuszczem 
i pieczemy nieduże placki. Podajemy z syropem (np. klonowym lub 
malinowym) albo konfiturą.

Redakcja

Fot. Internet

Marynowany kurczakPlacuszki z cukinią

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne 
rolnictwa. Rozpocznie się 1 września i trwać będzie do 30 listopada 2020 r.  Dane 
zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. 

W całej Polsce Powszechnym Spisem Rolnym 2020 objętych jest ponad 1,5 mln 
gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. 
Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw 
rolnych, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega 
grzywnie.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego 
spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji 
strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także 
na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia 
Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
dzięki którym od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo. 
Podczas tegorocznego spisu podstawową formą zbierania danych jest samospis 
internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 
dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować 
będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została 
uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez 
kanał "spisz się przez telefon". Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię "Spisz się 
przez telefon" są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00. 
Pierwszych 50 gospodarstw z terenu województwa łódzkiego, które dokonają 
samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi, otrzyma prezent-
niespodziankę (szczegóły na http://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki)!

Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:
cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, 
sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych, struktury dochodów, 
aktywności ekonomicznej, sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, 
nawożenia, zastosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt 
gospodarskich, chowu i hodowli ryb, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń 
rolniczych.
Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 
2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze 
samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja 
epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po  1 października br. kontaktować 
się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych 
zapewni infolinia spisowa. 
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli 
odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.
Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich 
państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w  spisie rolnym na 
użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 
29 czerwca 1995 r.,
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej 
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Spiszmy się jak na rolników przystało! 

– czyli Powszechny Spis Rolny 2020
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ROZRYWKA

Zadanie dla przedszkolaków

- znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki poniżej

Zadania dla uczniów

- które z fragmentów (od 2 do 10) nie pasują do dużych obrazków?

Redakcja
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OŚWIATA / KULTURA

Dzieci rozpoczęły rok szkolny 1 września - Pamiętamy!

Wirtualna galeria 

- wystawa prac sekcji rysunku

Zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Inny niż dotychczas, bez szumnych 
akademii, wypełnionych sal gimnastycznych  i pocztów sztandarowych, za to 
z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.

"Uroczyście" powitano jedynie pierwszaków. Starsze dzieci wracały 
do swoich klas w mniejszych grupach, pod czujnym okiem wychowawców. 
Co będzie dalej? Okaże się. Jedno co dało się zauważyć to uśmiechy 
i zadowolenie samych uczniów, co w poprzednich latach często mieszało 
się z wakacyjną tęsknotą. 

Dyrekcja i pracownicy GDKzB w Ksawerowie, a także młodzież z naszej 
gminy, złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniając 81. rocznicę wybuchu II 
Wojny Światowej.

"A kiedy trzeba na śmierć idą po kolei. Jak kamienie przez Boga rzucone 
na szaniec..."

Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom prac za ich udostępnienie. 
Dzięki Wam mamy możliwość obcowania ze sztuką w niezwykle kreatywnym 
wydaniu. Wszystkim artystom gratulujemy! 

Niestety, nie wszyscy uczestnicy sekcji mogli wziąć udział w wystawie. 
Powodem były zarówno pandemia, jak i okres wakacyjny. Tym wszystkim, 
którzy nie mogli wystawić swoich prac dziękujemy za ich twórczy udział 
w zajęciach, który na pewno nie poszedł na marne. To przecież nie ostatnia 
wystawa i nie ostatnia okazja na zaprezentowanie umiejętności.
Składamy także ogromne podziękowania Michałowi Makulskiemu 
za udostępnienie jednego ze swoich utworów - The day goes out, który 
będzie towarzyszyć Państwu podczas oglądania prac. W imieniu całej sekcji 
rysunku zapraszamy do zwiedzania naszej Wirtualnej Galerii dostępnej 
na profilu facebooku GDKzB w Ksawerowie.

Fot. Red.

Fot. Red.

WOLA
- DOŚLĄ

Pierwszaki rozpoczynają rok szkolny w Ksawerowie...

autor: Juliusz Słowacki

Mieszkańcy oraz pracownicy GDKzB pod obeliskiem w dniu 1 września

Fot. GDKzB

Fragment wirualnej wystawy 

Fot. GDKzB

GDKzB

Fot. SP Wola Zaradzyńska

... oraz w Woli Zaradzyńskiej
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KULTURA

Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Zajęcia z kaligrafii - nowość w ofercie

Zapraszamy do udziału w nowych zajęciach, dedykowanych zarówno 
dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym.

Czym będziemy się na nich zajmować? Poznawaniem tajników 
piśmiennictwa, nauką różnych krojów pisma, a także projektowaniem 
i zdobieniem własnych kart oraz zaproszeń okolicznościowych.

GDKzB

Redakcja

Zapraszamy na zajęcia do GDKzB w Ksawerowie

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Czytali "Balladynę"

Podczas dziewiątej edycji Narodowego Czytania czytaliśmy "Balladynę" 
Juliusza Słowackiego - jedno z najsłynniejszych i najwybitniejszych dzieł 
polskiego romantyzmu.

W naszej gminie to święto literatury od kilku lat z powodzeniem organizuje 
biblioteka GDKzB w Ksawerowie i członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, 
działający przy bibliotece.
Ponieważ obchody Narodowego Czytania zbiegają się z rocznicą Bitwy 
Pabianickiej, zanim goście zasiedli do czytania "Balladyny", poświęcili 
minutę na złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia 
pierwszych dni II Wojny Światowej .
W tym roku Narodowe Czytanie odbyło się w rekordowej liczbie 3200 miejsc, 
a w ramach przyszłorocznej akcji będziemy czytali "Moralność pani 
Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Fot. GDKzB

"Balladynę" czytała m.in. radna Elżbieta Świgulska (na zdjęciu), 
a wśród gości obecna była wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów 
Anna Szcześniak - Rydz
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SPORT

Fotografie Basket 4Ever

W tym roku nasze koszykarki spędziły wakacje nad polskim morzem, 
pięknym i ciepłym jak nigdy dotąd. Starsze zawodniczki, razem z kadrą 
(Przemysławem Bajerem, Edytą Koryzną i Michałem Chudzickim) 
przebywały w Kołobrzegu, a młodsze trenowały w Pucku pod okiem swoich 
trenerów (Patryka Dembowskiego, Sylwi Giernat i Beaty Jasińskiej).

Oprócz treningów dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji, plażowanie, 
kąpiele w morzu, przejażdżki rowerowe oraz gry i zabawy na świeżym 
powietrzu. Na nudę nikt nie narzekał. Wszyscy z uśmiechem i wakacyjną 
opalenizną wrócili do swoich domów. 

Basket 4Ever Ksawerów

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Wakacje z Basket 4Ever Ksawerów

Zawodniczki starszej grupy wiekowej na kołobrzeskiej plaży

Młodsze zawodniczki podczas lekcji surfingu 
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SPORT

W drodze po puchar pokonali wszystkie drużyny Szlifowali formę w Dolsku

Obóz w Burzeninie

Wysokie miejsce seniorów

Kacper w krajowej czołówce

Ale to były emocje! Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów z rocznika 2011/2012 
ograli wszystkie zespoły turnieju.

W Zduńskiej Woli (tutaj rozgrywane były zawody) stawiły się następujące 
drużyny: Progres I i Progers II Zduńska Wola, PTC Pabianice, Orzeł 
Piątkowisko, Olimpijczyk Pęczniew i GKS Ksawerów. Nasi chłopcy w pięknym 
stylu zdobyli puchar dla najlepszej drużyny. Brawa dla zawodników, 
dla trenera i wiernych kibiców!

Mowa o piłkarzach z rocznika 2009/2010, którzy trenowali w przerwie 
wakacyjnej na obozie sportowym w Dolsku. 

Oprócz wspólnych treningów, gier i zabaw z piłką, był czas na relaks 
i kąpiel w  jeziorze, a także pyszne kiełbaski z ogniska. 

21 sierpnia odbyły się Otwarte Mistrzostwa Aleksandrowa Łódzkiego 
w Lekkiej Atletyce w kategorii U16 (do lat 16). Zawody zgromadziły 
zawodników także spoza województwa łódzkiego. Dobrze zaprezentował 
się na nich Kacper Kurowski, piłkarz GKS-u Ksawerów.

Kacper na dystansie 600 m potwierdził przynależność do czołówki krajowej 
plasując się na 2 miejscu z czasem 1:35,32 - wypełniając tym samym normę 
na IV klasę sportową. 

Po dwóch latach nieobecności piłkarze GKS-u Ksawerów z rocznika 
2007/2008 wrócili do bazy sportowej w Burzeninie, gdzie przygotowywali 
się do swoich rozgrywek ligowych.

Korzystając z letniej, słonecznej pogody, chłopcy - oprócz codziennych 
treningów, znaleźli czas na gry zespołowe w basenie i rozgrywki w tenisie 
stołowym. 

Seniorska drużyna GKS-u zajmuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli 
po 7 kolejkach rozgrywek.

Przypominamy terminarz najbliższych spotkań, które zagramy u siebie, 
przed własną publicznością.

Redakcja

Redakcja

Redakcja

Fot. GKS Ksawerów

Najlepsi piłkarze z najlepszym trenerem

pabianice.tv

Fot. pabianice.tv

Kacper Kurowski (z prawej) z medalem za drugie miejsce

Fot. GKS Ksawerów

Wakacyjne pozdrowienia z Dolska

W basenie też można trenować

Fot. GKS Ksawerów

Relaks w parku linowym

Redakcja
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