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Uroczyste odsłonięcie obelisku
W rocznicę wydarzeń z września
1939 roku przy willi Hoffmana został odsłonięty obelisk poświęcony
pamięci
15
Pułku
Piechoty
„Wilków”. To miejsce pamięci, które zostanie wpisane do rejestru Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Podczas
uroczystości Adam Topolski wójt
Gminy Ksawerów przekazał je pod
opiekę Harcerzy z 90 Pabianickiej
Drużyny Harcerskiej „Wórewask”.
W uroczystości wzięły udział poczty
sztandarowe, przedstawiciele organizacji kombatanckich, parlamentarzyści, przedstawiciele władz gminy
Ksawerów i okolicznych samorządów oraz mieszkańcy gminy Ksawerów.

Dom Kultury otwarty
Uroczystość otwarcia Domu Kultury nastąpiła razem z odsłonięciem obelisku. - W naszej Małej Ojczyźnie, pamiętającej
o Poległych, cieszymy się wolnością i szczęściem, o jakie walczyli nasi przodkowie. To dobra chwila, aby symbolicznie
otworzyć podwoje pięknego i długo oczekiwanego Gminnego
Domu Kultury z Biblioteką. Będzie on służył wszystkim Mieszkańcom Gminy, aby promować ją i integrować, ku radości
tych, którzy spoglądają na nas z nieba - powiedziała podczas
otwarcia Maria Wrzos - Meus dyrektor GDKzB w Ksawerowie. Na zdjęciu obok chwila przecięcia wstęgi, od lewej Wojciech Salamon, radny, Janina Bartoszewska i Agnieszka Hoja
oraz Maria Wrzos-Meus dyrektor GDKzB.
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Szanowni Państwo,
możemy przesyłać wersję elektroniczną gazety Echo Gminy Ksawerów na Państwa mail. Osoby, które
są zainteresowane otrzymywaniem
egzemplarza w takiej formie prosimy o przesłanie deklaracji mailowej
na adres a.kosiorek@ksawerow.com

Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej
Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką
www.kultura-ksawerow.pl
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Z taborem do Częstochowy

W sierpniu w nietypowej, konnej pielgrzymce do Częstochowy pojechali parafianie z Parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z Woli Zaradzyńskiej. W taborze poje-

chały dwa specjalnie przygotowane wozy konne i 30 pielgrzymów. Całość zabezpieczał samochód techniczny, który transportował rzeczy uczestników pielgrzymki i paszę dla koni.
To wyjątkowe wydarzenie dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą pójść w pieszej pielgrzymce – podkreślali
pielgrzymi. Pomysłodawcami pielgrzymki byli ks. Grzegorz
Adamek, Jan Sobczak, Dariusz Bajer i Jerzy Muszczak
parafianie. To pierwsza taka pielgrzymka. Pomysł zrodził się
w ubiegłym roku. W trakcie przygotowań wyznaczono trasę,
zaplanowano postoje i noclegi dla ludzi i koni. Trasę i miejsca
postoju wcześniej sprawdzili ksiądz Proboszcz i pan Jan. Pielgrzymi pokonali ponad 220 kilometrów, szczęśliwie wrócili do
domu. Zapowiadają konną pielgrzymkę w przyszłym roku.
Aneta Kosiorek

Inauguracja w centrum Polski
Na początku września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Widzewie odbyła się centralna inauguracja
roku szkolnego dla szkół prowadzonych przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą sprawowaną przez ks. biskupa dr Adama Lepę. Ksiądz
Biskup w swej homilii odniósł się do roli jaką pełnią szkoły
rolnicze w wychowaniu i kształceniu młodego pokolenia rolników. Po mszy świętej poczty sztandarowe szkół rolniczych
prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przemaszerowały do gmachu ZSCKR w Widzewie, gdzie odbyła
się część oficjalna uroczystości. Na zdjęciu obok dyrektor
ZSCKR Arkadiusz Bielecki.
Info: ZSCKR

Jubileusze
We wrześniu jubileusze pożycia małżeńskiego obchodziły pary
z terenu Gminy Ksawerów.
Państwo Janina i Henryk Bartoszewscy przeżyli razem 60 lat, 8 września
świętowali diamentową rocznicę ślubu.
Uroczystą Mszę św. w intencji małżonków odprawił w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus w Ksawerowie ks. Proboszcz Janina i Henryk Bartoszewscy
Stanisław Bracha. Kolejnych wspólnych lat życia w zdrowiu, zgodnie, wzajemnej miłości i poszanowaniu życzył Jubilatom Adam Topolski wójt Gminy Ksawerów.
Pary, które przeżyły wspólnie 50 lat świętowały Złote Gody na Zamku
w Pabianicach. 14 września w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
Jubilatów odznaczył Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Prezydent Pabianic Zbigniew Dychto. Odznaczenie otrzymali Państwo Jadwiga i Aleksander Boruńscy oraz Zofia i Bronisław Kudajowie.
Małżonkowie pytani o receptę na długotrwały związek podkreślali niemal zgodnie, że potrzebna jest wytrwałość, wyrozumiałość, i uczciwość wobec siebie.

Jadwiga i Aleksander Boruńscy

Aneta Kosiorek
Zofia i Bronisław Kudajowie
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brani mieszkańcy sołectwa wysłuchali sprawozdania z zakończonej kadencji sołtysa. Po zakończeniu prezentacji przewodniczący zebrania Ireneusz Krześnicki zastępca wójta poprosił
mieszkańców o zgłaszanie kandydatur na stanowisko sołtysa w nowej
We wrześniu w sołectwie Ksawerówkadencji. Wyborcy zgłosili jedną
Południe mieszkańcy wybrali sołtysa
kandydaturę - Bogumiłę Szczepańi radę sołecką.
Czteroletnia kadencja dotychską. W tajnym głosowaniu kandydatura przeszła większością głosów.
Tego samego dnia odbyły się wybory do rady sołeckiej. Zgłoszono sześciu kandydatów: Ryszarda Bartosika, Grażynę Miecznikowską,
Marię Piechowską, Kazimierza
Siewierę, Mirosława Twardowskiego i Krystynę Strumiłło.
Wybory po raz pierwszy odbyły się w willi Hoffmana
Po przeprowadzonym głosowaniu
stwierdzono, że wszyscy kandydaci
czasowego sołty- uzyskali odpowiednią ilość głosów potrzebnych do zatwiersa którym była dzenia wyborów. Do nowej rady sołeckiej weszli wszyscy
Bogumiła Szcze- zgłoszeni kandydaci.
pańska
zakońNa podstawie informacji Rady Gminy Ksawerów
19
Dotychczasowy sołtys Bogumiła Szczepańska przed- czyła się
stawiła sprawozdanie z działalności w poprzedniej czerwca br. Ze-

Sołtys wybrany

Poświęcenie

kadencji

Gospodynie zgarniają nagrody

Na początku września w Aleksandrowie Łódzkim odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Ksawerów reprezentowały
Koła Gospodyń Wiejskich, które z powodzeniem wzięły udział w
konkursie kulinarnym. Panie z KGW z Ksawerowa i Nowej Gadki
przywiozły wyróżnienie w III Festiwalu dobrego smaku.
W październiku w Kudrowicach odbyło się święto ziemniaka. W rozmaitych konkurencjach konkursowych poświęconych ziemniakowi KGW Wola Zaradzyńska zajęła II miejsce, a
KGW Ksawerów III miejsce.
A.K.

Z kroniki policyjnej
Przydały się kamery monitoringu zamontowane w centrum Ksawerowa
przy willi Hoffmana. Jak poinformował
komisarz Piotr Adamczyk - dobry zapis,
wyraźny obraz umożliwił zidentyfikowanie sprawców pobicia, jakie miało miejsce
przed willą.

A.K.

Przy Ośrodku Charytatywnym została otwarta sala
Dwór Ksawerówka. Na początku września salę poświęcił
ksiądz biskup dr Adam Lepa.

Nowy rok szkolny rozpoczęty
Po
wakacjach,
w nowym roku szkolnym uczniów, rodziców i nauczycieli
powitał Adam Topolski wójt Gminy
Ksawerów. W tym
roku w szkołach Gminy Ksawerów naukę
rozpoczęło 275 uczniów w SP w Ksawerowie oraz 127 uczniów w SP w Woli
Zaradzyńskiej. Gimnazjaliści z gimnazjum w Ksawerowie to
grupa 261 uczniów.
A.K.
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Akademia Wyobraźni „Szkatułka”

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne
Akademia to sobotni artystyczny punkt przedszkolny,
obejmują naukę śpiewu,
realizujący autorski program rozwoju i stymulacji umysłu mainterpretacji, impostacji
łego dziecka.
i emisji głosu.
Zajęcia prowadzi Piotr
Kilański - muzyk, pedagog, pianista i aranżer,
z wieloletnią praktyką.
Uczestnicy śpiewają starannie wybrane piosenki
z żywym akompaniamentem oraz z półplaybackami.
Oprócz śpiewu w zespołach, uczą się również
repertuaru indywidualnie dopasowanego do swoich możliwości.
Wiosną sekcja będzie organizatorem eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”
Najmłodsi w Akademii

Biblioteka już czynna
Poniedziałek i Czwartek
Wtorek
Środa
Piątek
Sobota

13:00 - 20:00
08:00 - 15:00
09:00 - 15:00
11:00 - 17:00
09:00 - 12:00

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
Domu Kultury www.kultura-ksawerow.pl
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Punkt działa w kilku kategoriach wiekowych i jest przeznaczony dla uczestników w różnym wieku.
Obejmuje wszelkie techniki plastyczne: od rysunku, malarstwa a także rękodzieła i wszelkich wykonań manualnych.
Zajęcia prowadzi Emilia Przybyłek, którą będzie wspierać
wolontariacko, nasza utalentowana i utytułowana stypendystka: Agnieszka Hoja.
Sekcja będzie również odpowiedzialna za wszelkie działania
w zakresie wykonań scenografii i dekoracji na potrzeby
GDKzB.
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Listy w przyszłość
Ksawerowianie wzięli udział w akcji „Pisanie listów do przyszłych pokoleń”.
„Pisanie listów do przyszłych pokoleń” to akcja programu „Łódzkie czyta”. Listy zostały uroczyście zapieczętowane i spoczęły 12 października w Kapsule Czasu znajdującej
się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Kapsuła zostanie otwarta za 10 lat.
Dzisiaj pisanie listów nie jest w modzie. Mailujemy, sms –
ujemy, klikamy, „Lubimy to” na „facebooku”. A gdzie podziała się tradycja pisania pięknych listów na pachnącym papierze z wrzuconym do koperty zasuszonym kwiatkiem. Słowo pisane jest refleksją nad tym co nas otacza jak i nad niewiadomą przyszłością i ma w sobie pewną dozę magii. Listy Listy trafiły do kapsuły czasu. Poczekamy 10 lat na ich otwarcie
pisane niecyfrowo są wieczne, niezwykłe i wyjątkowe, ponieważ oddają cząstkę duszy autora. Osoby piszące takie listy zamieszkujący na terenie naszej gminy. W akcji wzięli rówpragną podzielić się swoją wrażliwością, a także przekazać nież udział Krzysztof Zanussi, Stanisław Dziwisz, Józef
przyszłym pokoleniom pewne przesłanie.
Glemp
Listy pisali zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimna- Ambasadorami akcji są min. Monika Kuszyńska, Andrzej
zjum w Ksawerowie jak i biznesmeni, nauczyciele, emeryci Poniedzielski, Bronisław Wrocławski i Piotr Pustelnik.

Orkiestra
W
Gminnym
Ośrodku Kultury z Biblioteką w Ksawerowie działa
orkiestra dęta. W jej skład
wchodzi młodzież oraz
osoby dorosłe. Orkiestrę
prowadzi Marek Smuga absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, dyrygent,

Klub Kultury Czynnej
Został zorganizowany z myślą o osobach, które pragną czynnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym gminy.
Tworzy platformę do integracji
mieszkańców
i jest ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Obecnie obejmuje zajęcia
ruchowe, gimnastykę, fitness i pilates oraz animację taneczną.
Uczestnicy organizują i aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Urząd Gminy i GDKzB.

Zapraszamy do tańca

aranżer i kompozytor. Orkiestra działa od trzech lat.
Próby orkiestry obejmują indywidualne lekcje gry
na instrumentach dętych oraz zajęcia dla całego
zespołu. Orkiestra działa na trzech poziomach zaawansowania. Dla najmłodszych dzieci, chcących w
przyszłości grać w orkiestrze proponujemy naukę
gry na flecie prostym.
Misją sekcji Gminnej Orkiestry Dętej jest:
Poprawienie jakości życia kulturalnego w Gminie Ksawerów i integracja międzypokoleniowa,
poprzez wspólne muzykowanie.
Orkiestra będzie koronnym dorobkiem Gminy.

Gminny Ośrodek Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zaprasza
na zajęcia Hip Hopu. Taniec
hip-hopowy to niezwykle
dynamiczny, szalony taniec
łączący młodzieńczy luz
z perfekcyjnie wyćwiczonymi, skomplikowanymi i skocznymi krokami. Jeśli lubisz
hip hop, masz ukończone
12 lat, możesz rozwijać swój
talent u nas, ucząc się od
najlepszych. Zajęcia prowadzi Mistrz Europy w Hip Hopie, finalista You Can Dance - Damian Lipiński.
Informacje na stronach 4 i 5 przygotowała
Maria Wrzos-Meus Dyrektor GDKzB w Ksawerowie
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Bitwa pabianicka – wrzesień 1939
W dniach 7-8 września 1939 r. rozegrała się bitwa
pabianicka pomiędzy broniącymi miasta wojskami polskimi
a niemieckim. Zanim doszło do starć z hitlerowcami, w Widzewie rozegrały się walki w powietrzu.
Już w sierpniu 1939 r. zorganizowano lotnisko polowe w majątku widzewskim należącym do rodziny Kindlerów. Wylądowały tutaj dwie eskadry myśliwskie z Lwowa (161 i 162). Codziennie na lotnisku odbywały się starty samolotów, które brały udział w walkach powietrznych z Niemcami. W Widzewie

Zdjęcie z portalu historic.de podpisane 13 września 1939 r w Ksawerowie

przystanku tramwajowym „Teklin”.
Nocna walka pod Ksawerowem okazała się tragiczna dla
15 Pułku Piechoty „Wilków”. Zginął m.in. mjr Karol Sadowski oraz wielu podoficerów i szeregowców. Ranny został dowódca 5. kompanii por. Stanisław Piechowicz. Z zasadzki udaLotnisko w dawnym majątku Kindlerów w Widzewie, 1938 r. (ze zbiorów
Klubu Miłośników Lotnictwa Polskiego w Łodzi)

4 września w starciach zostało zniszczonych kilka polskich
samolotów. Zginął pilot por. Tadeusz Jeziorowski.
7 września 1939 r. rozpoczął się bój o Pabianice. Miasto zaatakowała elitarna jednostka pancerno-motorowa Leibstandarte
SS Adolf Hitler. W obronie Pabianic brał udział 15 pułk pie-

Obóz jeniecki w Pabianicach

Ranek 8 września 1939 r. po nocnej bitwie w Ksawerowie

choty „Wilków”, 28 pułk artylerii lekkiej i 72 pułk piechoty,
wchodzące w skład 28 Dywizji Piechoty. Walki obronne toczyły się w okolicach Chechła i Ksawerowa.
15 pułk piechoty, znacznie wykrwawiony całodniowymi atakami niemieckimi, musiał się wycofać z Pabianic. Wieczorem,
ok. godz. 20.00 na rozkaz mjr. Józefa Ratajczaka zaczął opuszczać stanowiska bojowe. Wycofujący się żołnierze polscy zostali nagle w nocy zaatakowani przez niemieckich dywersantów i żołnierzy w Ksawerowie na trasie Łódź – Pabianice przy
6

ło się wyjść jedynie pojedynczym żołnierzom, których zbierano przez resztę nocy 8 września w Rudzie Pabianickiej. Na
miejscu walk w Ksawerowie pozostało wiele roztrzaskanych
wozów oraz zabitych, spuchniętych koni.
Rannych żołnierzy z 15 Pułku Piechoty „Wilków” umieszczono w Domu Kultury Niemieckiej przy ul. Łódzkiej. Nie udzielono im natychmiastowej pomocy. Wielu z nich zmarło.
Żołnierze, którzy zginęli w walkach w Ksawerowie, zostali
pochowani na cmentarzu w Pabianicach przy ul. Kilińskiego,
gdzie spoczywają w 24 kwaterze. Natomiast żołnierzy poległych w Chechle pogrzebano na cmentarzu wojennym w pabianickim Parku Wolności.
Jeńców polskich zamknięto w obozie zorganizowanym w budynkach fabryki R. Kindler w Pabianicach przy ul. Zamkowej
i Traugutta, którego komendantem był Wilm Hosenfeld.
Robert Adamek
Muzeum Miasta Pabianic

Odsłonięcie obelisku - wrzesień 2012
W pierwszych dniach wojny, dokładnie 7 września 1939 r.
15 Pułk Piechoty „Wilków” został zaatakowany w Ksawerowie przez niemieckich dywersantów i żołnierzy. Przewagą
wroga był niespodziewany atak, na maszerującą ulicą Łódzką, wojskową kolumnę. W świadomości mieszkańców pozostał obraz ulicy, która spłynęła krwią. W 72 rocznicę wydarzeń został odsłonięty obelisk upamiętniający to wydarzenie i
żołnierzy 15 Pułk Piechoty „Wilków”. Podczas uroczystości
nastąpiło otwarcie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką.

obelisk. Pamiętając o miejscu nie zapominajcie o ludziach i ich
ofierze w obronie Ojczyzny. Zawsze nam, mieszkańcom Gminy
Ksawerów o niej przypominajcie. W wasze ręce oddajemy historię i pamięć.” - powiedział Adam Topolski wójt Gminy
Ksawerów powierzając harcerzom opiekę nad miejscem pamięci.
Wójt podziękował również za pamięć o wojennych wydarzeniach w Ksawerowie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obelisku. - Mam nadzieję, że to miejsce, w którym dziś
stoimy, stanie się dla całej naszej społeczności szczególne.
Będzie
symbolem
naszej
pamięci
o
poległych
i przywoła refleksję o wielkim skarbie jakim dla każdego człowieka jest niepodległa Ojczyzna - powiedział podczas uroczystości odsłonięcia obelisku Adam Topolski wójt Gminy Ksawerów.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich,
parlamentarzyści, przedstawiciele władz i mieszkańcy

Uroczystości
rozpoczęły się Mszą
św. i poświęceniem
obelisku oraz willi
Hoffmana.
Tablicę
pamiątkową
odsłonił żołnierz AK,
mieszkaniec i zasłużony
dla Gminy Ksawerów,
generał
Aleksander
Arkuszyński. Goście
Mszę św. odprawił ks Proboszcz Stanisław uczestniczący w uroczystości złożyli wiązanki
Bracha
kwiatów.
Po części oficjalnej uroczystości obelisk został
przekazany pod opiekę
harcerzom 90 Pabianickiej Drużyny Harcerskiej Wórewask”.
„Niech słowa Zbigniewa Herberta „Nie dajmy zginąć poległym”
staną się dla Was honorowym obowiązkiem w
Wiązanki kwiatów pod obeliskiem złożyli dbałości o miejsce pamiędzy innymi przedstawiciele organizacji mięci, jakim jest ten
kombatanckich

Przekazanie obelisku pod opiekę harcerzy z 90 Pabianickiej Drużyny Harcerskiej „Wórewask"

Głos zabrała również Maria Wróbel przewodnicząca Rady
Gminy Ksawerów, dziękując między innymi za wsparcie merytoryczne ze strony Muzeum Miasta Pabianic, PTTK oddział
Pabianice oraz Mariuszowi Szklarkowi i Annie Kaźmierskiej z LGD BUD-UJ RAZEM za współpracę przy przygotowaniu projektu w ramach którego został zrealizowany obelisk,
Beacie i Dariuszowi Nowakom, za życzliwość i wsparcie
w czasie przygotowania obelisku, firmom, które przyczyniły
się do powstania miejsca pamięci.
Po części oficjalnej goście obejrzeli okolicznościowy
program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii
Wrzos-Meus dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
Wstęgę symbolizującą otwarcie Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką przecięły Janina Bartoszewska społeczniczka,
mieszkanka Ksawerowa i Agnieszka Hoja uczennica gimnazjum w Ksawerowie, mieszkanka Woli Zaradzyńskiej, utytułowana młoda artystka.
Więcej informacji o uroczystości na:
www.gmina.ksawerów.com w zakładce gmina - historia
Aneta Kosiorek

W skład Komitetu Honorowego, którego członkowie służyli radą i wspierali przygotowanie obelisku od strony merytorycznej
weszli: generał Aleksander Arkuszyński, Janina Bartoszewska, Jolanta i Włodzimierz Becht, poseł RP Andrzej Biernat, Wiesław
Cieślak, Alicji Dopart, Marian Kaleta, Dawid Karalus, Henryk Kowalski, Mariusz Opala, Tomasz Osiński, Sławomir Szczesio,
Monika Pawlak - Szpotan, Romuald Piesik, poseł RP Piotr Polak, senator RP Andrzej Owczarek, Piotr Rutkowski, Bogdan
Trawczyński, Apoloniusz Wolf.
Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy.
Organizatorzy
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Miejsca pamięci
We wrześniu 2012 roku został odsłonięty obelisk
z tablicą memoratywną. Napis na tablicy upamiętnia żołnierzy
15 Pułku Piechoty „Wilków”. Tekst inskrypcji na tablicy został przygotowany przez Komitet Honorowy budowy obelisku
i zaakceptowany przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w Łodzi.

Wiązanki kwiatów w miejscach pamięci na terenie Gminy Ksawerów
złożył Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów z delegacją młodzieży
(na zdjęciu przed tablicą poświęconą pamięci ofiar więzień i obozów
koncentracyjnych, oraz ocalałych parafian została poświęcona tablica, która znajduje się na kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w
Ksawerowie.

Krzyż przy ul. Szkolnej

Na tablicy możemy przeczytać:
„Nie dajmy zginąć poległym”
Zbigniew Herbert
Obrońcom Ojczyzny Żołnierzom 15 Pułku Piechoty
„Wilków” i innych jednostek 28
Dywizji Piechoty Armii „Łódź”
którzy zginęli na tym terenie 7
września 1939 r. w walce z niemieckim najeźdźcą oraz zdradziecką V kolumną w hołdzie
Mieszkańcy Gminy Ksawerów.
Wrzesień 2012”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Nie dajmy zginąć poległym - historia, pamięć, edukacja. Upamiętnienie wydarzeń poprzez posadowienie obelisku, przygotowanie publikacji i konkursu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji ,które nie odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów
tej osi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czas II wojny światowej pozostawił na
terenie Ksawerowa
również inne miejsca pamięci.
Pamiątkowa tablica
poświęcona
lotnikom
Lwowskiego
Dywizjonu Myśliwskiego, którzy zginęli nad Widzewem w
walkach powietrznych w obronie Łodzi we wrześniu
1939 roku, została
umieszczona na murach Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia
Rolniczego w WiObelisk zrealizowano w ramach
dzewie.
projektu unijnego
Przy ul. Szkolnej,
niedaleko skrzyżowania
z ul. Rypułtowicką, stoi
krzyż
upamiętniający
miejsce stracenia przez
Niemców
dziesięciu
bezimiennych Polaków.
Aneta Kosiorek
Tablica na budynku ZSCKR w Widzewie

Rajd PTTK
W sobotę 29 września młodzież szkolna udział w rajdzie przygotowanym przez PTTK oddział w Pabianicach. Był to już IX rajd
„Szlakiem bitwy pabianickiej 7 września 1939 r.”
Do rajdu zgłosiło się ponad ćwierć tysiąca uczestników, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie liceum oraz
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pabianicach. Uczestnicy rajdu wyruszyli z Pabianic.
Meta została przewidziana w Ksawerowie przy Gminnym Domu
Kultury z Biblioteką obok obelisku poświęconego pamięci 15 Pułku
Piechoty „Wilków”.
Na mecie zostały wręczone nagrody za rajd oraz nagrody w turnieju
historycznym jaki odbył się dzień wcześniej. Uczestnicy rajdu złożyli
kwiaty pod pomnikiem.
Rajd i turniej były poświęcone wrześniowi 1939 roku w Pabianicach i
Ksawerowie oraz 15 Pułkowi Piechoty „Wilków” .
Aneta Kosiorek
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Uczestnicy rajdu oraz zwycięzcy konkursu historycznego poświęconego wrześniowi 1939 r w Pabianicach i Ksawerowie.
W konkursie historycznym i rajdzie wzięło udział ponad 250 uczestników, którzy mieli okazję poznać historię 15 Pułku Piechoty
„Wilków”.

Bardzo dobre wyniki w Szkole Podstawowej w Ksawerowie
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie została bardzo dobrze
oceniona w ewaluacji prowadzonej we wrześniu przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Podkreślono miedzy innymi
poziom edukacyjny szkoły, w której w ostatnich trzech latach wzrósł
wynik sprawdzianu ze średniego
na wysoki.
We wrześniu Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana
w Ksawerowie została poddana ocenie przez Kuratorium Oświaty w
Łodzi. Ewaluację przeprowadził zespół wizytatorów z Kuratorium. Przeanalizowano informacje o efektach
działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły; o funkcjonowaniu
szkoły w środowisku lokalnym, między innymi współpracy z rodzicami
uczniów oraz o zarządzaniu szkołą.
Szkoła otrzymała poziom B w ocenie
poszczególnych obszarów funkcjonowania – to wysoki stopień wypełniania wymagań. We wnioskach z ewaluacji zapisano między innymi, że szkoła podejmu-

je działania edukacyjne i wychowawcze ukierunkowane na
potrzeby uczniów. Analizowane są wyniki sprawdzianów zewnętrznych i jednocześnie wdrażane wnioski z tych analiz, co
wspiera osiągnięcia uczniów i ich rozwój.
Wizytatorzy zwrócili również uwagę, że szkoła systematycznie
rozszerza ofertę edukacyjną, która jest zgodna z zainteresowaniami i talentami uczniów. Nauczyciele poszukują skutecznych
form i metod pracy z uczniami zachęcając do podejmowania
wysiłku. W szkole jest przyjazne środowisko społeczne. Są też
prowadzone szeroko zakrojone działania profilaktyczne, dzięki
czemu uczniowie są świadomi zagrożeń, z którymi spotkać się
mogą w życiu codziennym.
We
wnioskach z
ewaluacji
możemy przeczytać:
„Konsekwencja w realizacji przyjętych wniosków wynikających z pełnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego
i nieustające dążenie do poprawy warunków lokalowych oraz
wyposażenia szkoły jest życzliwie odbierane przez nauczycieli,
rodziców i samorząd lokalny. Różnorodne metody wspierania
i motywowania stosowane przez nauczycieli przyczyniają się
do umacniania wiary uczniów we własne siły wszystkich
uczniów, w tym nieśmiałych, z niską samooceną.”
Aneta Kosiorek

Dzień Nauczyciela
Polskie święto oświaty, Dzień Nauczyciela – Grono Pedagogiczne szkół Gminy Ksawerów świętowało 12 października br.
W szkołach odbyły się akademie. Uczniowie i rodzice dziękowali za trud pracy włożony w wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzenia dla nauczycieli składali także Radni Gminy
Ksawerów oraz Wójt Adam Topolski. Z tej okazji nagrody
Wójta Gminy Ksawerów otrzymali dyrektorowie gminnych
szkół: Renata Kwiecień dyrektor Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, Małgorzata Koperek dyrektor Szkoły Podstawowej
w Woli Zaradzyńskiej oraz Mariusz Kałowski dyrektor Gimnazjum w Ksawerowie.
Wyróżnieni zostali również nauczyciele: Paweł Kasznicki –
nauczyciel wychowania fizycznego w szkole w Woli Zaradzyńskiej; Katarzyna Wołosz – nauczyciel języka polskiego,
etyki i historii w Gimnazjum w Ksawerowie oraz Karina Kwa-

Uroczystości w przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek

śny – nauczyciel w Gminnym Przedszkolu w Widzewie. Gratulujemy.
Aneta Kosiorek

Wystawa w willi Hoffmana
Bitwa pabianicka - wrzesień 1939 to tytuł
wystawy, jaka była prezentowana w Domu Kultury. Wystawa została przygotowana przez Muzeum
Miasta Pabianic i towarzyszyła uroczystości odsłonięcia obelisku. Na wystawie znalazły się między
innymi materiały poświęcone tematycznie 15 Pułkowi Piechoty „Wilków”, lotnikom z lotniska w
Widzewie oraz wrześniowi 1939 roku w Ksawerowie. Wystawę odwiedzili między innymi uczniowie szkół z terenu gminy
Ksawerów oraz uczestnicy rajdu PTTK i mieszkańcy gminy. O
wystawie i wydarzeniach historycznych opowiadał Robert Adamek z Muzeum Miasta Pabianic, Komisarz wystawy.
Aneta Kosiorek

Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudzały eksponaty
związane z 15 pp „Wilków” oraz zdjęcia z września ‘39 r. w Ksawerowie.
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Infrastruktura

Co z ulicą Jana Pawła II?

Inwestycje
Zakończyły się prace związane z przebudową kotłowni w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Ciepła
woda w kranach to efekt zamontowania kolektorów słonecznych. Został też wymieniony piec. Koszt wykonania prac to
około 190 tysięcy złotych.
Odebrano też sieć wodociągową z przyłączami
w ulicy Targowej, Handlowej i ul. Bednarskiej. Koszt wodociągu w ulicach: Targowej i Handlowej wyniósł 200 tysięcy
złotych. Ulica Bednarska to 190 tysięcy złotych.
Wykonano nałożenie nakładki z destruktu asfaltowego. Nowa nawierzchnia pojawiła się w ulicach Granicznej,
Wspólnej, Prześwit i Getta. Wykonanie prac na wszystkich
tych ulicach to koszt około 130 tysięcy złotych.
Bieżące utrzymanie
Na przełomie września i października równiarka
pracowała w ulicach: Lipowej, Bocznej, Pięknej, Getta, 1-go
Maja, Zielonej.
Przeprowadzono przeglądy kominiarskie
Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe na terenie gminy, przy przystankach tramwajowych, autobusowych, na terenie parku przy willi Hoffmana, przy pojemnikach z selektywną zbiórką odpadów .
Sukcesywnie są koszone rowy i pobocza.
Podniesione zostały studzienki w ulicach: Orkana, Granicznej
i Wspólnej. Miejscowo została naprawiona gruzem ulica Lipowa. Wyrównano też ulicę Zaradzyńską przy skrzyżowaniu
z ulicą Wschodnią i Hubala.
Info: Referat Gospodarki Komunalnej

Zakończenie prac w ulicy Jana Pawła II zostało zaplanowane na 17 października br., tymczasem droga jest jeszcze zamknięta dla ruchu.
Jaki jest powód? - Wykonawca obiecuje, że na koniec października położy warstwę ścieralną na części jezdnej i pieszej,
ale wszystko zależy teraz od pogody - informuje Jolanta Nowicka naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Komisja na początek roku

Wykonawca, Firma Włodan, tłumaczy, że opóźnienie wynika
z licznych kolizji z kanalizacją wodną i sanitarną. To między
innymi źle wykonane instalacje z lat 90 zatrzymały prace na
budowie drogi, należało na bieżąco wykonywać potrzebne
naprawy i zmieniać rozmieszczenie rur. Inna niż się spodziewano jest też klasyfikacja gruntu, który okazał się trudniejszy
do zagęszczenia. Zdarzały się też problemy przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej, przy wykopach natrafiono na stare
fundamenty.
Prace w ulicy Jana Pawła II objęły: zmianę nawierzchni, zastąpienie rowów zamkniętą kanalizacją deszczową, wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika.
A.Kosiorek

Zbiórka wielkogabarytów

Spotkanie Rady Gminy Ksawerów z Mariuszem Kałowskim dyrektorem Gimnazjum w Ksawerowie

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym
radni uczestniczyli w wyjazdowym wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Gminy Ksawerów. Wizytowano
wszystkie szkoły gminne sprawdzając stan przygotowania
placówek do nowego roku szkolnego.
Dyrektorzy szkół przedstawili sprawozdania z przygotowań
do rozpoczęcia roku szkolnego. Radni mieli możliwość zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi w ubiegłym roku
szkolnym oraz omówili potrzeby inwestycyjne szkół w kolejnym roku.
Na podstawie informacji Rady Gminy Ksawerów
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Około 51 ton śmieci wielkogabarytowych zebrała na
terenie gminy Ksawerów firma Eko - Region. To około 7 kilogramów śmieci na jednego mieszkańca gminy.
46,5 tony to wielkogabaryty takie jak meble, sprzęt AGD między innymi lodówki, pralki, telewizory i inne zużyte urządzenia, ponadto złom, akumulatory, dywany itp. Zebrano sporo
opon samochodowych, aż 3 tony. Około 120 kg odpadów
drewnianych i ponad 1,5 tony odpadów ulegających biodegradacji.
A.K.

Można jeszcze wypełnić ankietę
Przypominamy o ankiecie ws. gospodarowania odpadami komunalnymi. Ankiety można pobrać na stronie BIP
Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.bip.cc oraz na
stronie www.gmina.ksawerow.com w zakładce aktualności.
Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: komunalny1@ksawerow.com Wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów lub dostarczyć osobiście do pokoju 307, III piętro w Urzędzie Gminy

Harmonogram dyżurów Radnych

Urząd Gminy Ksawerów

Na spotkania z Radnymi zapraszamy do Urzędu Gminy Ksawerów,
ul. Kościuszki 3h, Biuro Rady

95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
www.ksawerow.bip.cc
www.gmina.ksawerow.com
e-mail:

Przewodnicząca Rady Maria Wróbel
środa 13:00-15:00
piątek 12:00-14:00
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Kuźnicki
poniedziałek 9:00-11:00
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Szczepan Nowak
poniedziałek 15:00-17:00, wtorek-piątek 13:00-14:00
Przewodniczący Komisji Samorządowo-Społecznej Wojciech Salamon
środa 14:30-15:30
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Łukasz Wójcik
Spotkania ustalane każdorazowo indywidualnie
mail: l.wojcik@ksawerow.com
telefon: 601-234-074.
lub kontakt z Biurem Rady Gminy
Radny Maciej Bartos
poniedziałek 15:30-17:00
Radny Michał Bleja
środa 13:00-15:00
Radna Powiatu Pabianickiego Monika Pawlak-Szpotan
środa 14:00-15:00
dni: 07.11; 21.11; 5.12; 19.12
informacja Biura Rady

Znajdź stypendium
Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem?
Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego
rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 4000 informacji
dotyczących stypendiów, grantów i konkursów! W ubiegłym roku odwiedzający serwis mogli ubiegać się o stypendia o łącznej wartości 111mln zł.
Odwiedź serwis www.mojestypendium.pl
Jest to strona dla uczniów i studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców – wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych.
W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:
- bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 4000 informacji z Polski
i zagranicy)
- artykuły o stypendiach i grantach
- konkursy dla stypendystów i dla organizatorów programów stypendialnych
- regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i raporty z badań rynku
stypendialnego
Informacja Fundacji Dobra Sieć

Znajdź pupila
Na stronie www.ksawerow.bip.cc w zakładce Psy do adopcji z terenu
Gminy Ksawerów można obejrzeć zdjęcia psów ze schroniska, z którym współpracuje Urząd Gminy. Są to zwierzaki znalezione na terenie gminy, może się
więc zdarzyć, że wśród nich rozpoznacie Państwo swojego pupila, który wybrał
się na spacer i zaginął. Zachęcamy również do psiej adopcji.
A.K.

sekretariat@ksawerow.com
komunalny@ksawerow.com
finansowy@ksawerow.com
skarbnik@ksawerow.com
oswiata@ksawerow.com
Numery bezpośrednie
Sekretariat
– 213–80-50
Biuro Rady
– 213-87-49
Ewidencja ludności
– 213-80-18
Podatki
– 213-80-34
Komunalny
– 215-84-93
Gosp. Przestrzenna
– 215-13-49
OŚRODEK ZDROWIA
– 215-83-13
POLICJA
– 213-84-34
GOPS
– 213-89-83
ŚDS
– 212-81-25
Gminna Jednostka
Wod-Kan Ksawerów
– 212-81-48
Szkoła Podstawowa
w Ksawerowie
– 215-81-68
Szkoła Podstawowa
w Woli Zaradz.
– 213-73-46
Gimnazjum w Ksawerowie – 215-82-22
Gminne Przedszkole
w Widzewie
– 215-83-54
Telefon alarmowy Gminy Ksawerów
- całodobowy: 661 211 201

Godziny pracy
Poniedziałek
godz. 7:30 – 17:00
Wtorek - Czwartek godz. 7:30 – 15:30
Piątek
godz. 7.30 – 14.00

Kasa urzędu czynna:
Poniedziałek
godz. 9:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek godz. 9:00 – 14:00
Piątek
godz. 9.00 - 13.00

Godziny pracy kasy
Gminnej Jednostki
Wod - Kan Ksawerów
Poniedziałek 9.00 – 16.30
Wtorek
9.00 – 12.45
Środa
9.00 – 12.45
Czwartek
9.00 – 12.45
Piątek
nieczynna
TELEFONY ALARMOWE
GMINNEJ JEDNOSTKI
WOD – KAN KSAWERÓW
W dni robocze w godzinach 7:30-15:30
nr tel. 42 212-82-40
W dni wolne od pracy
oraz w godzinach
popołudniowych i nocnych
nr tel. 607 800 649,
609 600 486
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Jest logo Domu Kultury
Wyobrażenie rozwiniętej róży to symbol Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
Jeszcze w sierpniu Maria Wrzos-Meus dyrektor
GDKzB ogłosiła konkurs na logo Domu Kultury. W ciągu dwóch miesięcy
wpłynęło 17 prac.
Prace oceniało jury w
składzie:
Maria
Wrzos - Meus, przewodnicząca jury oraz
członkowie
Aneta
Kosiorek,
Emilia
Przybyłek, Magdalena Rosiak i Marek
Smuga.
Jury postanowiło nie
przyznawać I nagrody i tym samym nie
wybierać logo Gminnego Domu Kultury,
Maria Wrzos - Meus prezentuje nowe
ponieważ
żadna logo Domu Kultury. Logo przygotował
z nadesłanych prac w ramach wolontariatu Miłosz Kancnie uzyskała więk- lerz
szości głosów.
Natomiast jury uhonorowało najlepsze prace upominkami
książkowymi wraz z podziękowaniami za udział w konkursie. Wyróżnienia otrzymali: Justyna MaślakiewiczGórna, Jacek Ramkowski, Grażyna Zapędowska,
Agnieszka Hoja.
Info: GDKzB

Turniej piłki halowej
Jubileuszowy X Turniej Edukacji Narodowej w Piłce
Nożnej Halowej chłopców odbył się 18 października 2012 w hali
przy SP w Ksawerowie. Do rywalizacji stanęło 65 zawodników
z 6 szkół. Zmieniono regulamin zawodów i w tym roku rywalizowali
uczniowie
klas
1 - 3. Zwycięską drużyną
okazała się drużyna ze
Szkoły w Ksawerowie,
pokonując w finale drużynę z Woli Zaradzyńskiej.
III miejsce zajęli piłkarze
z Pawlikowic.

Poziom turnie
-ju przekroczył najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Wręczono
nagrody dla
zwycięskich
drużyn, najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika w polu. Następny
turniej, „Turniej Jesieni", już w listopadzie
Info: UKS „Atlas”

ski na rękę i breloczki do kluczy. Celem tego działania jest
edukacja i zachęcenie najmłodszych uczestników ruchu drogowego do noszenia opasek odblaskowych. Równocześnie zaapeDnia 20 września wszystkie przedszkolaki z Gminne- lowaliśmy do rodziców o rozwagę i zachęcenie dzieci do nogo Przedszkola w Widzewie to znaczy ,,Motylki” i ,,Delfinki’’ szenia elementów odblaskowych. Jest to szczególnie ważne
wybrały się na wyteraz, w okresie jecieczkę do nowo
sienno – zimowym,
otwartego Domu Kulkiedy warunki atmostury w Ksawerowie.
feryczne
znacznie
Wszyscy zaopatrzeni
ograniczają widoczw kolorowe balony i
ność na drodze. Bo
piękny
transparent
każdy
wie,
że
wyruszyli w drogę.
„uśmiechnięty przedOdśpiewany
został
szkolak to bezpieczny
„Hymn przedszkolaprzedszkolak’’.
ka".
Tego dnia pani dyGłównym celem wyrektor przedszkola
cieczki było złożenie Gromadka uśmiechniętych przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Widzewie Małgorzata Tokarkwiatów pod pomniczyk życzyła przedkiem 15 Pułków Piechoty ,,Wilków’’. Następnie przedszkolaki szkolakom dużo uśmiechu , kolegów i koleżanek oraz samych
zwiedziły Dom Kultury w Ksawerowie i tam czekała na dzieci sukcesów zarówno w przedszkolu jak i poza nim.
super niespodzianka w postaci popcornu. Z okazji ,,Dnia
Info: Gminne Przedszkole w Widzewie
przedszkolaka’’ dzieci zostały zaopatrzone w odblaskowe opa-

Dzień przedszkolaka
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