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Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim mieszkańcom
gminy Ksawerów najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich okresem wyciszenia i wypoczynku w gronie
najbliższych.
Życzymy Świąt wypełnionych miłością, niosących spokój i radość.
Nowego 2014 Roku spełniającego wszelkie marzenia, optymizmu, wiary, szczęścia
i powodzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Wróbel wraz z Radnymi,
Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Ksawerowie.

NAJŁADNIEJSZA ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE KSAWERÓW
Zapraszamy do udziału w nowym konkursie!
Więcej informacji na str. 14

Pula nagród – 1.500 zł

EKOPRACOWNIE
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia
ekopracowni i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt audio–video, komputerowy, fotograficzny.
„Nasza zielona pracownia” będzie wykorzystywana
na potrzeby innych przedmiotów ze względu na braki lokalowe. Jednym z argumentów przemawiającym za takim wykorzystaniem pracowni jest nauczyciel uczący wielu przedmiotów.
Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi powstała
możliwość utworzenia trzech ekopracowni
w gminie Ksawerów.
Wszystkie wnioski złożone przez gminę Ksawerów w ramach
konkursu z dziedziny Edukacja ekologiczna pn.
„Moja wymarzona ekopracownia” zostały nagrodzone
dotacją w kwocie 109.455,20 zł,
łączna wartość zadań wyniosła 126.845,04 zł.

PROEKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KSAWEROWIE
Projekt pt. „Pracownia promocji ekologii PROEKO
w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona
ekopracownia”.
Wartość ogólna zadania wynosi 42.658,58 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi
wynosi 37.521,00 zł, co stanowi prawie 88% kosztów
ogólnych.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia
ekopracowni, modernizacja oświetlenia i wyposażenie
pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
audio–video, komputerowy, fotograficzny.

PRACOWNIA BIOLOGICZNO–
EKOLOGICZNA W GIMNAZJUM
W KSAWEROWIE
Projekt pt. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno–ekologicznej w Gimnazjum w Ksawerowie” jest
współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny edukacja
ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.
Wartość ogólna zadania wynosi 40.545,26 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi
wynosi 34.993,00 zł, co stanowi 86% kosztów ogólnych.
Opis zakresu projektu:
Celem projektu jest remont i odnowienie pomieszczenia
ekopracowni, modernizacja oświetlenia i wyposażenie pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt

ZIELONA PRACOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ
Projekt pt. „Zielona pracownia w Szkole Podstawowej im.
Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej” jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.
Wartość ogólna zadania wynosi 43.641,20 zł.
Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi
wynosi 36.941,20 zł, co stanowi prawie 85% kosztów ogólnych.
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audio–video, komputerowy, fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie gminy www.gmina.ksawerow.com.

www.wfosigw.lodz.pl

DZIEJE SIĘ !!!
„Wreszcie się doczekaliśmy” – mówią mieszkańcy,
nie kryjąc zadowolenia z ulic, które po wielu latach doczekały się bądź to z destruktu, bądź asfaltowych nakładek na ulicach.
Nie będziemy wynajmować równiarki na ulicy: Cichej, Słowackiego, Kosmowskiej, Zielonej, Miodowej,
Leśnej. Zostały tam bowiem położone nowe nakładki
asfaltowe o łącznej powierzchni 9.600 m2.
Oprócz nakładek asfaltowych na ulicach: Bohaterów
Ksawerowa, Cienistej i Spacerowej został położony
podkład z destruktu. Łączna powierzchnia nawierzchni
z destruktu to 1.900 m2.
– Na razie jest to 9 ulic, ale mam nadzieję na dalsze
ulice, dlatego też będziemy wciąż walczyć o środki unij-

ne, aby jak najwięcej inwestycji na terenie gminy Ksawerów było wykonanych – mówi wójt Adam Topolski.
Tam, gdzie jeszcze nie można było wykonać nakładki
asfaltowej bądź nawierzchni z destruktu, aby poprawić
przejezdność został wysypany gruz ceglany i tłuczeń.
I tak dzięki temu takie ulice, jak: Tylna, Świerkowa
i Kościuszki są utwardzone. Łączna powierzchnia
naprawianych tą metodą ulic to 4.800 m2.
Info: Referat Organizacyjny
Na naszych ulicach często widać bezdomne zwierzęta. Opiekę nad takimi zwierzętami przejmuje gmina
poprzez umieszczanie ich w schroniskach. Przepełnione
schroniska nie ułatwiają rozwiązania tego problemu.
– Obecnie z naszego terenu w schronisku czeka aż
siedemnaście bezdomnych piesków. Zwierzęta te są pod
opieką weterynaryjną. Są zaszczepione, odrobaczone,
wysterylizowane i zaczipowane. Wszystkie czekają na
nowego właściciela – mówi wójt Adam Topolski.
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy
do odwiedzania naszej strony internetowej:
www.gmina.ksawerow.com lub: www.ksawerow.bip.cc.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Gminy Ksawerów: telefon: 42/213–80–50 w. 35,
e–mail: komunalny1@ksawerow.com.

Do serca przytul psa ...

Dom Kultury ma już ogrodzenie

Zbudowano ogrodzenie budynku, park został zagospodarowany, obsadzono teren tulipanami i innymi kwiatami.
Pani dyrektor ma plany na dalsze zagospodarowanie parku –
tym razem dla młodzieży.

Oceniamy urzędników
Wszyscy chcemy być uprzejmie przyjmowani w urzędach, dlatego też w naszym Urzędzie Gminy została zorganizowana akcja oceniania urzędników. Każdy interesant może wypełnić ankietę i wrzucić ją do skrzynki
pocztowej przy głównym wejściu do budynku Urzędu.
– To pomysł, który mobilizuje pracowników Urzędu
nie tylko do prawidłowej merytorycznej pracy, ale również do wyrobienia życzliwości wobec interesantów –
mówi wójt Adam Topolski.

Innowacyjnie i nowocześnie
Przez wiele lat w Urzędzie Gminy Ksawerów usługa telefoniczna była wykonywana przez tradycyjną firmę. Urząd
płacił przez to duże rachunki za telefony. Aby obniżyć koszty
takich usług, została podjęta decyzja o szukaniu innych nowoczesnych rozwiązań, które umożliwiłyby wprowadzenie
oszczędności.
– Około trzech miesięcy temu przenieśliśmy numery telefoniczne do operatora telefonii komórkowej. Mimo dużej
niepewności, jak się sprawdzi nowa technologia, wygenerowaliśmy spore oszczędności w stosunku do poprzednio płaconych faktur. Podpisując faktury za rozmowy telefoniczne
widzę, że warto było podjąć to ryzyko i iść w kierunku
nowych technologii – mówi wójt Adam Topolski.
Info: Referat Organizacyjny
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Relacja z akcji profilaktycznej „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”

21 września 2013 roku w godz. 10.00–16.00 w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 27 odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne w ramach IV EDYCJI KONKURSU „ZDROWA GMINA”. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęła liczne grono mieszkańców w różnym wieku. Celem akcji
było zachęcanie mieszkańców gminy do zgłaszania się na badania
mające przede wszystkim na celu wczesne wykrycie raka piersi,
szyjki macicy oraz jelita grubego. Mammografia, cytologia i kolonoskopia to jedne z podstawowych badań umożliwiających rozpoznanie choroby w jej wczesnym stadium. Dzięki takim działaniom,
po zdiagnozowaniu nowotworu pacjent otrzymuje szansę na całkowity powrót do zdrowia. Wykonane w tym dniu badania sfinansował Narodowy Fundusz Zdrowia, SP ZOZ MEDiKSA ze środków
własnych oraz gmina Ksawerów. Ogółem
w tym dniu wykonano 913 różnych ba17. miejsce
dań profilaktycznych.
w rankingu
CYTOLOGIA – 14 badań,
Zdrowa
Gmina,
MAMMOGRAFIA – 99 badań,
na
USG PIERSI – 7 badań,
506 gmin
USG TARCZYCY – 28 badań,
w Polsce.
TESTY PSA – 50 badań,
KOLONOSKOPIA – 12 skierowań.
Ponadto 51 pań skorzystało z oferowanej tego dnia nauki samobadania piersi. Instruktaż prowadziła pani położna na zakupionym
przez gminę Ksawerów fantomie piersi.
Warto nadmienić, że pod względem ilości przeprowadzonych
badań mammograficznych wśród mieszkanek gminy Ksawerów,
na koniec września 2013 r. znajdujemy się na II miejscu w województwie łódzkim, co stanowi 60,15% populacji objętej badaniem.
Natomiast pod względem ilości wykonanych badań cytologicznych jesteśmy na I miejscu, co stanowi 39,45% populacji objętej
badaniem. W Polsce procent objęcia badaniem populacji wynosi
średnio około 24%. Cieszymy się, że tak duża ilość mieszkanek
gminy ma świadomość konieczności wykonywania badań profilaktycznych, które dają szansę na całkowite wyleczenie, a tym samym
ratują życie.
Tego dnia dużym powodzeniem cieszyły się także pozostałe
badania profilaktyczne, których wykonano:
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO – 118 badań,
POMIAR GLUKOZY z palca – 250 badań,
POMIAR CHOLESTEROLU z palca – 150 badań,
PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA – 4 badania,
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POMIAR MASY CIAŁA, BMI i ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ – 52 badania,
BADANIE WZROKU – 43 badania,
PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, m.in. ocena stanu
uzębienia, profilaktyka fluorkowa, profilaktyka ortodontyczna, instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej oraz
możliwość obejrzenia ząbków przez dziecko kamerą wewnątrzustną. Badania wykonano u 35 dzieci do 18. roku
życia.
Dodatkowo podczas akcji zaproszeni pracownicy NFZ
zachęcali mieszkańców gminy do założenia własnego konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Takie konto to
szybki, wygodny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do
osobistych informacji dotyczących leczenia on line. Login
i hasło do konta w ZIP można było uzyskać na miejscu po
okazaniu dowodu tożsamości.

Akcję profilaktyczną pod hasłem „Zdrowa rodzina –
zdrowa gmina” – zorganizował SP ZOZ MEDiKSA, akcję
honorowym patronatem objął wójt gminy Ksawerów Adam
Topolski. Na zakończenie akcji wszystkie osoby, które nas
odwiedziły tego dnia celem wykonania badań, mogły wziąć
udział w losowaniu glukometru, który ufundował SP ZOZ
MEDiKSA.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za liczny udział
w badaniach profilaktycznych oraz wszystkim, dzięki
którym przeprowadzenie akcji było możliwe.
Info: SP ZOZ MEDiKSA

Miły gest na Sesji Rady Gminy

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Ksawerów zwraca się z prośbą
do mieszkańców o zgłaszanie uwag i informacji
nt. lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Ksawerów (dotyczących rozkładu jazdy, punktu-

„Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

alności, lokalizacji przystanków i innych), tj. komunikacji autobusowej, świadczonej przez MZK
Pabianice sp. z o.o. i tramwajowej, świadczonej
przez MPK Łódź Sp. z o.o.
Uwagi należy zgłaszać
– pisemnie na adres: Urząd Gminy Ksawerów,
ul.

Kościuszki

drogą

3h,

95–054

elektroniczną

Ksawerów,
na

bądź
adres:

sekretariat@ksawerow.com.

74. rocznica wybuchu II wojny światowej
13 września 2013 roku obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O godz. 18.00 mieszkańcy Ksawerowa zebrali się przed obeliskiem, upamiętniającym 15. Pułk
Piechoty „Wilków”, znajdującym się przed Domem Kultury.
Podczas uroczystości dyrektor Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką w Ksawerowie pani Maria Wrzos–Meus
przypomniała zgromadzonym historię obrony Ksawerowa.
Bohaterską walkę 15. Pułku Piechoty „Wilków”, 28. Pułku
Artylerii Lekkiej oraz 72. Pułku Piechoty, które zostały zaatakowane przez niemieckie oddziały 7 września 1939 roku.
Wśród gości byli kombatanci wojenni: Janina
Urbankiewicz, Zygmunt Żytkiewicz, Kazimierz Laskarys,
Medart Kozłowski, Janina Bartoszewska, Bolesław
Pietkiewicz. Gościliśmy również pana wójta Adama
Topolskiego oraz przewodniczącą Rady Gminy panią Marię
Wróbel. Wartę przy pomniku pełnili rycerze z Signum
Polonicum oraz poczty sztandarowe: gminy Ksawerów,
żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego oraz PTTK Pabianice.

Tymi słowami wójt
gminy Ksawerów Adam Topolski i kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 30 października br. podczas
XLVI Sesji Rady Gminy Ksawerów podziękowali p. Maciejowi Bartosowi za ogromną wrażliwość na potrzeby
drugiego człowieka oraz okazaną bezinteresowną pomoc
mieszkańcom gminy Ksawerów.
Info: Referat Organizacyjny

Święto Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości w kościele parafialnym
w Ksawerowie została odprawiona msza św. za Ojczyznę.
Przed mszą św. pod tablicą upamiętniającą ofiary więzień
i obozów koncentracyjnych oraz ocalałych parafian kwia-

ty złożyli wójt Adam Topolski wraz z radną Bogumiłą
Szczepańską w towarzystwie rycerzy z gminnego klubu
polskiej sztuki walki Signum Polonicum, którzy uczestniczyli w liturgii z pocztem sztandarowym. Po uroczystej
mszy św. złożone zostały też kwiaty pod krzyżem upamiętniającym miejsce stracenia 10 bohaterów polskich
nieznanych nazwisk przez okupantów niemieckich w roku
1942, przy ulicy Szkolnej.
W tym roku w obchodach Święta Niepodległości
w Pabianicach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach naszą Gminę reprezentowali radni stanowiący Poczet Sztandarowy: Dorota Maląg, Wojciech
Salamon oraz Maciej Bartos i Przewodnicząca Rady
Gminy Ksawerów Maria Wróbel wraz z liczną grupą
harcerzy. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w kościele św. Mateusza, a zakończyły złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.
Info: Referat Organizacyjny

Info: Referat Organizacyjny
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Co się dzieje w Gminnym Domu Kultury
„Koncert na dwa świerszcze”
W połowie października odbył się przepiękny, klimatyczny
koncert, zatytułowany „Koncert na dwa świerszcze”. Licznie
zgromadzona widownia mogła podziwiać wokalne talenty
naszych artystów. Piękne aranżacje muzyczne przy akompaniamencie Piotra Kilańskiego wykonali: Bożena Krawczyńska, Justyna Szymańska, Karolina Nowak, Piotr Zając,
Mirosław Cieszyński, Klaudia Kret oraz Marian Kaleta.
Wokaliści zaczęli od niezapomnianych szlagierów, takich jak:
„Kasztany”, „Usta milczą”, „Jej portret” oraz tytułowej piosenki, czyli „Koncertu na dwa świerszcze”.
Prawie w tan naszą widownię poniósł występ wszystkich
wokalistów, którzy przepięknie wykonali „Jadą wozy kolorowe”, „My cyganie”, „Kurdesz”. Tak skocznym rytmem i biesiadną nutą przeszliśmy do kolejnego wydarzenia tego wieczoru, a mianowicie wystawy prac malarskich pani Wiolety
Braunsajs.

Koncert Bożonarodzeniowy
19 grudnia 2013 r. o godz. 18.00
GDKzB w Ksawerowie
W programie:

spektakl „Między piekłem a niebem” w wykonaniu
dziecięcej i młodzieżowej sekcji teatralnej,

koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu instrumentalistów i wokalistów GDKzB w Ksawerowie,

wystawa prac rękodzielniczych dla dorosłych.
Reżyseria: Monika Marek
Opracowanie muzyczne: Piotr Kilański i Marek Smuga

Zabawny skrawek

Zapraszamy do biblioteki
Bibliotece Gminnego Domu Kultury w Ksawerowie miło
jest poinformować, że jej księgozbiór powiększył się o jeszcze
gorące nowości wydawnicze, dzięki dotacji Biblioteki Narodowej. W naszej ofercie znajdą Państwo książki: C. Lackberg,
Jo Nesbo, bestsellerową serię S. Collins pt. „Igrzyska śmierci”
czy trylogię EL James „Pięćdziesiąt odcieni” z Christianem
Greyem w roli głównej.
Zapraszamy. Będzie nam niezmiernie miło się z Państwem
spotkać.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
W konkursie wzięło udział 248 dzieci, w tym 120
w wieku 4–6 lat oraz 128 w wieku 7–12 lat.
Jury Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
wybrało najciekawsze prace:
I kategoria wiekowa 4–6 lat:
Amelka Kupska – SP w Woli Zaradzyńskiej – kl. przedszkolna
Kacper Samojedny – SP w Woli Zaradzyńskiej
– kl. przedszkolna
Zuzia Gąsiorek – SP w Woli Zaradzyńskiej – kl. przedszkolna
Kuba Borszyński – Przedszkole Sióstr Karmelitanek
(„Owieczki”)
Julia Deląg – Przedszkole Sióstr Karmelitanek („Żabki”)
II kategoria wiekowa 7–12 lat:
Dominika Muszyńska (9 lat) – SP w Woli Zaradzyńskiej
Klaudia Buldecka (10 lat) – SP w Woli Zaradzyńskiej
Julia Rusinkiewicz (10 lat) – SP w Woli Zaradzyńskiej
Filip Uszałowicz (8 lat) – SP w Ksawerowie
Julia Głaszcz (10 lat) – SP w Ksawerowie
Paulina Miclewska (9 lat) – SP w Ksawerowie
Bogumiła Błaszkowska (7 lat) – SP w Ksawerowie
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Dwie godziny intensywnej pracy –
Zabawny skrawek ruszył pełną parą. Odbywające się dwa razy
w tygodniu spotkania cieszą się
dużą popularnością wśród młodych
mieszkanek Ksawerowa. Tworzenie
szablonów krawieckich, wykroje
oraz ręczne szycie daje dużo radości
i uczy przydatnych umiejętności.

Ferie zimowe 2014
z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie
Codziennie atrakcyjne wycieczki oraz warsztaty
m.in. w łódzkim zoo, Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi oraz Muzeum Miasta Pabianic
Zapewniamy opiekę w godzinach 9.00–14.00.
Zapisy od dnia 2.01.2014 r.

Mieszkania na sprzedaż
WÓJT GMINY KSAWERÓW Ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości
lokalowych z zasobu nieruchomości gminy Ksawerów, zlokalizowanych na I, II, III, IV piętrze w budynku mieszkalno–
biurowym, położonym w Ksawerowie przy ulicy Kościuszki 3h:
●Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 38,0 m² na I piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,2 m².
●Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 34,8 m² na I piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,2 m².
●Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 34,6 m² na I piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,4 m².
●Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 51,2 m² na II piętrze;
składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,4 m².
●Lokal mieszkalny nr 7 o pow. 35,1 m² na II piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,2 m².
●Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 50,2 m² na III piętrze;
składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,0 m².
●Lokal mieszkalny nr 12 o pow. 34,7 m² na III piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,4 m².
●Lokal mieszkalny nr 16 o pow. 34,5 m² na IV piętrze;
składający się z przedpokoju, jednego pokoju, kuchni i łazienki
z wc wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 2,5 m².

Przykładowy lokal w mieszkaniu
Przetargi odbędą się 30 grudnia 2013 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
w Ksawerowie (w sali konferencyjnej).
Przetargi na powyższe
nieruchomości
przeprowadzone zostaną bezpośrednio
po sobie, zgodnie z podaną
kolejnością (według numerów
lokali mieszkalnych), począwszy od godz. 11.00. Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu.
Regulamin
przetargów
oraz całe ogłoszenie do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
Ksawerów, a także na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy
Ksawerów:
Winda
www.ksawerow.bip.cc i na
stronie
internetowej
Urzędu
Gminy
Ksawerów:
www.gmina.ksawerow.com. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
Ksawerów, ul. Kościuszki 3h w Ksawerowie (Referat Gospodarki Komunalnej, pokój 307) oraz pod numerem telefonu:
(42) 213–80–50 w. 35.

Klatka schodowa
Ceny wywoławcze*:
●lokal nr 1: 76.200 zł
●lokal nr 2: 67.575 zł
●lokal nr 4: 70.125 zł
●lokal nr 6: 96.075 zł
●lokal nr 7: 73.350 zł
●lokal nr 9: 94.200 zł
●lokal nr 12: 67.350 zł
●lokal nr 16: 68.475 zł
*ceny obejmują – wartość lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym,
z udziałem ww. części w nieruchomości
wspólnej (w tym wartość udziału ww.
części jako przedmiotu prawa użytkoŁazienka z podstawowym wyposażeniem Z uzasadnionych przyczyn wójt gminy
Ksawerów zastrzega sobie prawo odwowania wieczystego działki nr 356/11)
oraz wartość udziału ww. części w prawie własności gruntu łania przetargów.
Oglądanie nieruchomości w poniedziałki w godzinach
działki nr 356/12.
Informacje wspólne dla poszczególnych nieruchomości 14.00–16.00 oraz wtorki, środy i czwartki w godzinach
lokalowych: lokale w bardzo dobrym stanie technicznym 12.00–14.30.
Info: Referat Komunalny
i podstawowym stopniu wyposażenia w urządzenia techniczne,
o podstawowym standardzie wykończenia.

NOWE NIŻSZE CENY !!!
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„Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych, Łódź 2013
– Ogrodnicy i floryści Julianowi Tuwimowi”

Darmowa nauka angielskiego
przez internet

W dniach 7–8 września 2013 roku, w Parku im.
H. Sienkiewicza w Łodzi, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zorganizowała szóstą edycję wystawy kwiatów i roślin ozdobnych pod nazwą „Wystawa kwiatów i roślin
ozdobnych, Łódź 2013 – Ogrodnicy i floryści Julianowi Tuwimowi”.
W tym przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Technikum Architektury Krajobrazu zaprezentowało swoje wieloletnie dokonania
– ręcznie wykonane projekty ogrodów wielkomiejskich,
skwerów
oraz
ogródków
przydomowych.
Zarówno wystawa prac uczniów
Technikum Architektury Krajobrazu, jak i poczęstunek
przygotowany przez Zasadniczą Szkołę Zawodową
w zawodzie kucharz oraz Technikum Organizacji
Usług Gastronomicznych znakomicie wpisały się
w tematykę wernisażu w Miejskiej Galerii Sztuki. Dodatkową atrakcją była bogata ekspozycja aranżacji
kwiatowo–warzywnych,
przygotowanych
przez
uczniów pionu ogrodniczego i architektury krajobrazu. Opracowali oni
wystrój prezentacji oferty
edukacyjnej
ZSCKR
w Widzewie, inspirując się
własnymi
pomysłami
w zakresie bukieciarstwa
i zdobnictwa kwiatowego.
Jedna z utalentowanych plastycznie uczennic pokazywała na żywo,
w jaki sposób można ze
zwykłej bibuły wyczarować niezwykłej urody kwiaty.
Z ofertą edukacyjną i artystyczną naszej szkoły zapoznało się wielu gości, z czego się bardzo cieszymy.

Unia Europejska w dzisiejszym kształcie to wspólnota
450 milionów ludzi, mówiących w ponad 20 językach
urzędowych. Owa różnorodność jest źródłem bogactwa
kulturowego, jednak z drugiej strony tworzy bariery
w komunikacji dla obywateli krajów członkowskich. Stąd
wielojęzyczność od wielu lat jest jednym z priorytetów
UE.
Komisja Europejska prowadzi cykliczny projekt badawczy „Europejczycy i języki”. W badaniu, które przeprowadzono wiosną 2012 roku, wzięło udział prawie 27
tys. osób ze wszystkich państw członkowskich, reprezentujących różne grupy społeczne i wiekowe. Uczestnicy
wzięli udział w bezpośrednich wywiadach w swoim języku ojczystym. Prawie wszyscy Europejczycy (98%) uważają, że dobra znajomość języków obcych przyda się
w przyszłości ich dzieciom, a 88% jest zdania, że im samym również przynosi korzyści.
Badanie było prowadzone także w Polsce. Respondenci z naszego kraju na pierwszym miejscu wśród czynników wspierających naukę języka angielskiego wymienili
dostęp do darmowych lekcji.
Tymczasem możliwość korzystania z darmowych lekcji jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy komputer, dostęp
do internetu i odrobina samodyscypliny. Najlepszym
przykładem jest portal youtube.com, gdzie istnieje kilkadziesiąt kanałów tematycznych poświęconych nauce języka angielskiego. Jednym z nich jest One Word a Day
(http://www.youtube.com/user/1wordAdayTV) – kanał
youtube, dzięki któremu można codziennie uczyć się jednego słowa w języku angielskim. Zdjęcia do programu
realizowane są w Krakowie, a prawidłową wymowę prezentują turyści z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i innych krajów anglojęzycznych.
– Wystartowaliśmy w sierpniu tego roku, ale już teraz
z naszych darmowych lekcji korzystają osoby z 45 krajów na 4 kontynentach – mówi Teresa z One Word a Day.
W tym kontekście kanał promuje także nasz kraj. Filmy realizowane są bowiem w najciekawszych zakątkach
Krakowa. Oto przykładowy odcinek, nakręcony w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK:
http://youtu.be/mp–rSkj2c0A.
Codziennie publikowany jest jeden film, który pojawia
się na kanale youtube oraz na profilu facebook
(https://www.facebook.com/1wordAdayTV).
Dzięki rozwojowi internetu darmowa nauka języka
angielskiego jest coraz bardziej dostępna. Wciąż jednak,
jak niegdyś, potrzebna jest motywacja, aby zacząć.

Info: ZSCKR w Widzewie

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
22 czerwca 2013 r. na terenie gminy Ksawerów przeprowadzono zbiórkę publiczną. Społeczny Komitet
„Ksawerowianka” z siedzibą w Ksawerowie przy ul. Bocznej 5a jako organizator zbiórki publicznej, której przeznaczeniem
było zebranie funduszy na cele kulturalno–społeczne, realizowane przez: Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Fundusze były zbierane do przeznaczonych do tego puszek kwestarskich. Zebrana kwota w wysokości 753,26 zł została przeznaczona zgodnie z założonymi kulturalno–społecznymi celami.
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Podsumowanie konkursu ogródkowego
W tym roku po raz pierwszy odbył się konkurs na
„Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Ksawerów”.
Konkurs został ogłoszony przez wójta gminy Ksawerów dla
mieszkańców gminy. Do rywalizacji konkursowej zgłosiło się
dwunastu właścicieli ogródków. Zgłoszeni to: Sławomir Białczyk, Magdalena Dzbik, Teresa Głowacka, Ewa i Marcin

Ogród, który zajął I miejsce

Uroczyste wręczenie nagród
Grzejdziak, Elżbieta Kaleta, Julianna Kobylarczyk, Jolanta
Lewińska, Jerzy Opic, Zofia Półka, Elżbieta Uszałowicz, Kazimierz Walczak i Barbara Witaszczyk.
Komisja konkursowa oceniała ogrody indywidualnie podczas wyjazdów w teren. Na kryteria oceny składały się: dobór
roślin, wygląd trawników i ich utrzymanie, estetyka i stan
techniczny ogrodzenia, ciekawe rozwiązanie zagospodarowania, racjonalne urządzenie części wypoczynkowej, ogólne
wrażenie estetyczne. W każdej z wymienionych kategorii
członkowie komisji przyznawali oceny indywidualnie w pięciopunktowej skali ocen. Zwycięzcy zostali wyłonieni po
przeliczeniu punktów z kart ocen poszczególnych członków
komisji.
Zgodnie z przyznaną punktacją I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł otrzymał Kazimierz Walczak.
II miejsce zajął Sławomir Białczyk, który dostał nagrodę
pieniężną w wysokości 1.000 zł. III miejsce i 500 zł przypadło Ewie i Marcinowi Grzejdziakom. Uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów odbyło się we wrześniu podczas koncertu
w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie.
W pracach komisji uczestniczyły: Dorota Maląg – przewodnicząca, Elżbieta Szczęśniak, Henryka Okrojek, Jadwiga Sztajer, Beata Ścibiór i Aneta Kosiorek – sekretarz.

Ogród, który zajął II miejsce

Ogród, który zajął III miejsce

Przemówienie wójta Adama Topolskiego
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Szkoła Podstawowa w Ksawerowie
LEKCJA PRZYRODY W TERENIE
Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Ksawerowie 30 października 2013 roku wraz z opiekunami: p. Elżbietą Milczarek i p. Anną Skrzydlewską wzięli udział w zajęciach w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Łodzi. Uczestniczyli w pokazie nieba w planetarium, obserwowali,
jak wygląda pozorny ruch sfery niebieskiej, uczyli
się rozpoznawać popularne gwiazdozbiory północnego nieba, w tym wyznaczać Gwiazdę Polarną.
Uczniowie brali również udział w pokazie eksperymentów z zakresu fizyki. Dużą ciekawość wzbudziły doświadczenia dotyczące energii odnawialnej,
magnetyzmu i elektryczności w przyrodzie. Dzieci
z klas VI zwiedziły jeszcze Muzeum Kanału
„Dętka”, które powstało w 2008 roku. Jest ono najmłodszym oddziałem Muzeum Miasta Łodzi. Zabytkowe wnętrze kanału znajduje się pod placem
Wolności, kiedyś zbierała się w nim głównie woda
opadowa. Uczniowie mieli okazję poznać historię
budowy łódzkich wodociągów i kanalizacji.
RECYTOWALIŚMY TUWIMA
Brawurową recytacją wiersza „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci” Agata Radek – uczennica klasy IV a Szkoły Podstawowej w Ksawerowie – wywalczyła wyróżnienie w Powiatowym Konkursie
Recytatorsko–Wokalnym Twórczości Juliana
Tuwima, który odbył się 13 listopada 2013 r.
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach.
Oprócz Agatki naszą szkołę dzielnie reprezentowali
uczniowie klasy II b: Jaś Szulc i Kuba Owczarek,
którzy po swoich występach dostali gromkie brawa.
Imprezie, w której wzięło udział blisko 160 uczestników, patronowali: pani Joanna Skrzydlewska –
poseł Parlamentu Europejskiego, pan Witold Stępień – marszałek województwa łódzkiego, pan
Krzysztof Habura – starosta pabianicki oraz pan
Zbigniew Dychto – prezydent Pabianic. Organizatorzy konkursu (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, PODNiDM w Pabianicach, MOK w Pabianicach i MOK w Konstantynowie Łódzkim) zadbali
o wspaniałą atmosferę w czasie tak stresującej dla
wszystkich dzieci rywalizacji.
WIZYTA W FABRYCE BOMBEK
Święta Bożego Narodzenia dopiero za miesiąc,
ale przygotowania należy rozpocząć wcześniej. 19
listopada br. uczniowie klasy III a i III c Szkoły
Podstawowej w Ksawerowie zwiedzali fabrykę
bombek „SZKŁO – DEKOR” w Piotrkowie Trybunalskim. Z zaciekawieniem oglądali, jak powstają
bombki i inne szklane ozdoby bożonarodzeniowe.
Najważniejszym etapem wycieczki było tworzenie
własnej ozdoby choinkowej. Dzieciaki zajęły stanowiska pracy, wzięły do ręki pędzelki, brokaty, by
własnoręcznie ozdobić bombki. Każde dziecko wykonało jedną bombkę, którą na pamiątkę zabrało do
domu. Prace były piękne i niepowtarzalne. Za miesiąc będą szczególną ozdobą choinki.
Info: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie
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Z życia Przedszkola Gminnego
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Dzień 25 października pozostanie na długo w pamięci dzieci z Przedszkola Gminnego w Ksawerowie i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – pasowanie
na przedszkolaka.
ZAPALENIE ZNICZY
31 października przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie
wybrały się na pieszą wycieczkę. Jej celem było odwiedzenie pomnika
partyzantów, bohaterów II wojny światowej. Przedszkolaki zapaliły znicze oraz pomodliły się przy pomniku partyzantów.
Z WIZYTĄ W GMINNYM DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ
Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do biblioteki, aby wziąć
udział w konkursie plastycznym ,,Ulubiony bohater z bajki”. Dzieci
miały okazję posłuchać pięknych bajek, zwiedziły bibliotekę oraz pobawiły się w sali gimnastycznej.
SAŁATKA OWOCOWA
W ramach tematu tygodnia ,,Jesień w sadzie i ogrodzie” przedszkolaki z obu grup wykonały sałatkę owocową. Było kolorowo, pysznie
i zdrowo!!!
PIECZENIE BUŁECZEK DROŻDŻOWYCH
14 listopada wszystkie przedszkolaki wybrały się do Szkoły
Rolniczej w Widzewie na pieczenie bułeczek drożdżowych. Pod
czujnym okiem pana Marcina
Kolasińskiego oraz jego uczniów
wszystkie dzieci zmieniły się w
piekarzy i piekły przepyszne bułeczki. Małym piekarzom bardzo
spodobała się zabawa z ciastem.
Dzieci z zapałem przygotowały bułeczki, którymi później się delektowały. Wyszły pachnące i chrupiące. Dzieci poczęstowały bułeczkami rodziców oraz panie. Wszystkim smakowały wybornie.

BAL JESIENI
15 listopada w Przedszkolu Gminnym w Widzewie odbył się ,,Bal
Jesieni”. „Motylki” i „Delfinki” zjawiły się w przedszkolu w przebraniach leśnych zwierząt, pojawiły się więc: zajączki, sarenki, łosie, lisy,
wilki, wiewiórki, niedźwiedzie itp. Bal poprowadzili państwo Anna
i Arkadiusz Kupieccy. Przy skocznej muzyce wszyscy wesoło się bawili. Tego dnia przedszkolaki odwiedził wójt gminy Ksawerów Adam
Topolski, który wręczył dzieciom cukierki, a także zabawki do każdej
z klas. Zabawa przebiegała w miłej, radosnej atmosferze, dostarczając
dzieciom wielu wrażeń.

„BŁYŚNIJ DLA BEZPIECZEŃSTWA”
Przedszkolaki wzięły udział w konkursie organizowanym
przez Port Łódź „Błyśnij dla bezpieczeństwa”. Praca ma na
celu propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i dorosłych.
Przedszkolaki wiedzą, jak ważne jest noszenie odzieży, która
pomaga w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Ważne
jest również posiadanie bezpiecznego sprzętu (dobrze oświetlony rower). Droga do przedszkola i z przedszkola powinna
być zawsze bezpieczna.
„ODKRYWAMY TUWIMA”
Przedszkolaki wzięły
udział w konkursie plastycznym pod hasłem
„Odkrywamy
Tuwima”,
organizowanym
przez
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego.
Celem konkursu było
zachęcenie młodych czytelników do odkrywania na
nowo biografii oraz dorobku poety Juliana Tuwima.
KONKURS POWIATOWY „BARWY JESIENI”
W Pabianicach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski
„Barwy Jesieni”. Na konkurs zgłosiło się bardzo dużo uczestników z powiatu pabianickiego (51 osób). Jakub Cieślak z
Gminnego Przedszkola w Widzewie zajął 2. miejsce (w kategorii: przedszkole), recytując wiersz Danuty Wawiłow
„Człowiek ze złotym parasolem”. Kubuś odznacza się niezwykłymi zdolnościami recytatorskimi, dlatego wzbudził
zainteresowanie jury i wszystkich pozostałych słuchaczy.
Gratulacje!!!
Info i zdjęcia: Przedszkole Gminne w Widzewie

Sprzątanie świata
20 września uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum,
a także Przedszkola Gminnego wzięli udział w akcji
„Sprzątanie Świata”. Wszystkie dzieci z zaangażowaniem
przyłączyły się do akcji i razem z opiekunami sprzątały wyznaczone rejony.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie

Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty i osób, którym bliskie jest dobro polskiej
szkoły.
Komisja Edukacji Narodowej jest pionierem organizacji
systemu oświaty oraz pierwszej władzy oświatowej w Europie, umożliwiającej powszechną edukację polskich obywateli. Komisja miała bardzo ważne cele, które również dzisiaj
są aktualne: powszechność kształcenia, jakość i przygotowanie dobrego obywatela.
Jak co roku w uroczystościach, które odbyły się w naszych gminnych szkołach, uczestniczył wójt Adam Topolski z delegacją radnych Rady Gminy Ksawerów.
W gimnazjum z tej okazji odbyła się uroczysta akademia
przygotowana przez uczniów klasy III c, nad którymi czuwały panie: A. Jabłońska, M. Janio i J. Poros.
Uczniowie przypomnieli historię powstania tego święta
oraz złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Życzenia złożyli również dyrektor szkoły Mariusz Kałowski
oraz wójt gminy Ksawerów Adam Topolski wraz z przewodniczącą Rady Gminy panią Marią Wróbel, a także
przedstawiciele Rady Rodziców.
Wójt uczestniczył też w akademiach przygotowanych
przez szkoły podstawowe, gdzie Radę Gminy łącznie
z przewodniczącą Marią Wróbel reprezentowali: pani Anna
Szcześniak–Rydz, pani Dorota Maląg, pani Urszula
Świątkowska, pan Arkadiusz Jędrzejczyk, pan Tadeusz
Grala.

Dzieci ze szkoły w Woli Zaradzyńskiej
w Gnieźnie i Biskupinie
18 września uczniowie klas: IV, V, VI Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej uczestniczyli w wycieczce do
Gniezna i Biskupina.
W pierwszej historycznej stolicy Polski zwiedzili gnieźnieńską katedrę. W Biskupinie uczestniczyli w XIX Festynie
Archeologicznym, który
w tym roku odbywał się
pod
hasłem
„Archeologia – zawód
czy przygoda?”. Organizatorzy
przygotowali
niezwykłe prezentacje,
warsztaty,
ćwiczenia
i wykłady o archeologicznych
poszukiwaniach prowadzonych na ziemi, pod wodą, z powietrza, badających to, co widać na powierzchni, i to, co niewidoczne,
ukryte głęboko. Dzieci poznały zawody, takie jak: smolarz,
krzemieniarz, rymarz, dekarz, dziegciarz.
Wszystkim uczestnikom dopisywał humor. Wrócili rozśpiewani i zadowoleni. Opiekunami wycieczki byli Małgorzata Koperek, Anna Łysiak, Paweł Kasznicki.
Info: SP w Woli Zaradzyńskiej
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Fundusz sołecki
Po raz pierwszy w historii naszej gminy mieszkańcy otrzymali możliwość decydowania o finansach gminnych. We wrześniu 2013 r. w każdym sołectwie zostały zorganizowane spotkania mieszkańców z sołtysami, radami sołeckimi.
I tak też przygotowane przez sołtysów wnioski były omawiane oraz poprzez
głosowanie przyjmowane.
Wszystkie wnioski złożone przez sołtysów zostały przyjęte.
SOŁECTWO KSAWERÓW–POŁUDNIE
Na zebraniu wiejskim 11 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli zostaną
zrealizowane następujące zadania:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Bema, Ludowej i Nowej w Ksawerowie oraz
dodatkowo przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Nowej – na ten cel przewidziano 54 tys. zł – oraz
wykonanie oznakowania z nazwami ulic na terenie sołectwa
Ksawerów–Południe – na zadanie to przewidziano 6 tys. zł.
SOŁECTWO KSAWERÓW–PÓŁNOC
Na zebraniu wiejskim 11 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli zostanie
zrealizowane następujące zadanie:
Rozpoczęcie prac związanych z położeniem po obu stronach ulicy Cichej płyt ściekowych typu korytkowego. Na to
zadanie przewidziano z funduszu sołeckiego 54.204,74 zł.
SOŁECTWO KSAWERÓW–ZACHÓD
Na zebraniu wiejskim 12 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli zostanie
zrealizowane następujące zadanie:
Wykonanie placu zabaw (na osiedlu Widzew) przy ulicy
Rzepakowej w Ksawerowie. Na to zadanie przewidziano
z funduszu sołeckiego 43.980,31 zł.

SOŁECTWO KSAWERÓW–WSCHÓD
Na zebraniu wiejskim 10 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli
zostaną zrealizowane następujące zadania:
Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ulicy Cienistej i w ulicy Orzechowej oraz zakupienie płyt ażurowych
do umocnienia skarp rowu przy ulicy Miłej. Na zadania
te przewidziano z funduszu sołeckiego 71.300,00 zł.
NOWA GADKA
Na zebraniu wiejskim 3 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli
zostaną zrealizowane następujące zadania:
Zakup i montaż urządzenia do podgrzewania wody (bojler,
podgrzewacz) w Domu Rolnika w Nowej Gadce oraz budowa
placu zabaw przy Domu Rolnika. Na zadania te przewidziano
z funduszu sołeckiego 14.497,33 zł.
WOLA ZARADZYŃSKA
Na zebraniu wiejskim 26 września 2013 roku mieszkańcy
sołectwa zdecydowali, że w przyszłym roku z tej puli zostanie
zrealizowane następujące zadanie:
Wykonanie remontu podłogi w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej. Na to zadanie przewidziano z funduszu sołeckiego
25.079,38 zł.
Info: Referat Organizacyjny

NAJŁADNIEJSZA ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA W GMINIE KSAWERÓW
Wójt Gminy Ksawerów ogłasza konkurs pn.:
„Najładniejsza iluminacja świąteczna
w gminie Ksawerów”
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej
dekoracji świetlnej:
 balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym,
 prywatnej posesji,
 wspólnoty mieszkaniowej.
Celem konkursu jest:
 ożywienie jesienno–zimowego wyglądu gminy,
 zachęcenie mieszkańców gminy Ksawerów do dbałości
o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania
atrakcyjnego wizerunku gminy,
 wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych iluminacji
z terenu gminy.

Czas trwania konkursu:
 rozpoczęcie konkursu następuje z dniem ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej organizatora:
www.gmina.ksawerow.com,
 zgłoszenia uczestnictwa w konkursie można dokonać do
3 stycznia 2014 r. do godz. 14.00,
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 stycznia
2013
r.
na
stronie
internetowej
organizatora:
www.gmina.ksawerow.com.

Łączna pula nagród wynosi
1.500,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej, w sekretariacie GDKzB oraz w sekretariacie Urzędu Gminy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
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Działka na sprzedaż
W styczniu 2014 r. odbędzie się ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
niezabudowanej położonej w Ksawerowie, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 484/5 o pow. 17787 m² (przy ulicy Pięknej),
dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1P/00034733/1, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na
usługi sportu i rekreacji, jako uzupełniające usługi towarzyszące w ramach powierzchni zabudowy podstawowej.
Cena wywoławcza 1.800.000,00 zł
Wysokość wadium 360.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 13 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 w sali nr 201, II piętro Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h.
Regulamin przetargów do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.ksawerow.bip.cc i na stronie internetowej Urzędu www.gmina.ksawerow.com.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
(Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 303) oraz pod numerem telefonu (42) 213–80–50
w. 32.
Info: Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Uwaga, zmiana planu!
Urząd Gminy Ksawerów informuje o zamiarze przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r. (Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego z 2005 r. nr 378 poz. 3952), obowiązującego na terenie gminy Ksawerów.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie w formie pisemnej wniosków i propozycji dotyczących ustaleń planu,
w sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów przy ul. Kościuszki 3h, 95–054 Ksawerów.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Wszelkich informacji udziela Tomasz Kaczmarek – kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, osobiście w Urzędzie Gminy Ksawerów, pok. 302, lub telefonicznie pod numerami tel. 42 215 13 49 lub 42 213 80
50 w. 34, w godzinach pracy urzędu.
Info: Referat Gospodarki Przestrzennej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Impreza integracyjna „Otwórzmy serca”
19 listopada odbyła się impreza integracyjna z cyklu „Otwórzmy serca” pod hasłem „Weselny Klimat”, zorganizowana
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie pod kierownictwem pani Ewy Szulbowskiej. W imprezie wzięło
udział ponad 100 osób zaproszonych z placówek o podobnym profilu z powiatu pabianickiego. Impreza odbyła się w GDKzB
w Ksawerowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz gminy Ksawerów, tj. wójt gminy Adam Topolski, przewodnicząca Rady Gminy Maria Wróbel, przewodniczący Komisji Samorządowo–Społecznej Wojciech Salamon,
dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką Maria Wrzos–Meus oraz kierownicy jednostek samorządowych
i przedstawiciele zaproszonych placówek. Zabawa ta odbyła się dzięki hojności oraz okazanemu wielkiemu sercu sponsorów
zarówno z Ksawerowa, jak i okolic.
W szczególności dziękujemy:
Inter Marche w Pabianicach, Cukierni „ADAM” – Kosakowski A. z Ksawerowa , Piekarni Nowakowscy z Ksawerowa,
Piątce – Hurtownia Spożywcza Pabianice, Selgros cash&carry – Łódź, Zakładowi Cukierniczemu EKLER – eNKa –
Pabianice, Office Market – Pabianice, Coral 4 U – Pabianice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Romanowie, Szkole
Rolniczej w Widzewie, Pani Paulinie Helbik za podarowanie sukni ślubnej, Kole Gospodyń Wiejskich w Hucie
Dłutowskiej, Rodzicom i Opiekunom uczestników ŚDS.

ECHO GMINY KSAWERÓW

Zabawa przebiegała w radosnej i rodzinnej atmosferze i wierzymy, że kolejna
impreza organizowana w ramach ww. cyklu przyniesie tyle samo radości,
co tegoroczna.
Info: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

WYDAWCA: Gmina Ksawerów –
jednostka samorządu terytorialnego;
95–054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h.
Redakcja, przygotowanie do druku: Aneta Kosiorek,
Magdalena Błaszkowska
e–mail: a.kosiorek@ksawerow.com.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
i skracania tekstów.
Druk: Drukarnia WIST, 95–100 Zgierz, ul. Barona 8b.
Miesięcznik, nakład: 2000 egz.
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Ślubowanie gimnazjalistów
11 października
miało miejsce ślubowanie
uczniów
klas pierwszych, połączone z prezentacją
działań
Szkolnego
Klubu Europejskiego. Ślubowania wysłuchał pan dyrektor Mariusz Kałowski oraz wychowawczynie klas pierwszych, a uroczystość
poprowadziła uczennica klasy II d – Martyna Wiśniewska.
Część artystyczną „Ja – Europejczyk” przedstawili uczniowie
klasy I b: Aleksandra Cienkusz, Anna Cieślak, Klaudia
Gral, Zuzanna Janus, Paulina Kaczmarek, Natalia Kazimierczak, Krzysztof Kin, Weronika Kłys, Szymon Łondka, Patrycja Rzeźnik, Aleksander Stańczyk, Paula Włodarczyk, Weronika Torzewska. Inscenizację uświetniły
utwory muzyczne, które na gitarze zagrał Krzysztof Kin. Uroczystość przygotował SKE, prowadzony przez p. J. Janczyk
i U. Pudlarz, o scenografię zadbała p. J. Rygiel, a Spółdzielnia Uczniowska obdarowała uczniów lizakami.

Gimnazjaliści na podium
Sportowo…
9 października na obiekcie MOSiR–u w Pabianicach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Gimnazjów. Zespoły biegały
na dystansie 10 x 1.000 m. Uczniowie naszej szkoły: Robert
Adasiak, Kacper Cicherski, Sebastian Dawicki, Mateusz
Dziki, Artur Jędrzejczyk, Dominik Matyjaszczyk, Piotr Myśliwiec, Patryk Pytka, Patryk Wójcik, Dawid Zglinicki, pod
opieką p. R. Bieniasa spisali się znakomicie, zajmując I miejsce
w powiecie i awansowali do zawodów rejonowych.

Dla kariery...
18 października 2013 roku w Pabianicach odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu „Twój zawód –
Twoja kariera” adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu pabianickiego. Organizatorem konkursu był PODNiDM w Pabianicach oraz Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach, w ramach
„Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”. Honorowy patronat
nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
Uczniom Gimnazjum w Ksawerowie po raz trzeci
przyznano nagrodę główną i wyróżnienie w kategorii
szkół gimnazjalnych. I miejsce zajęła prezentacja multimedialna pt. „Aktor”, wykonana przez Paulinę Raszewską
i Annę Korczak, a wyróżnienie otrzymała prezentacja multimedialna pt. „Pilot”, wykonana przez Natalię Hibner.
Opiekunem prac była pani Ewa Kałowska.

Gimnazjaliści się szkolą
24 października w gimnazjum odbyło się szkolenie liderów edukacji rówieśniczej promujących zdrowy styl życia wolny
od uzależnień oraz ryzykownych zachowań w ramach Wojewódzkiej Kampanii Informacyjno–Edukacyjnej „Wiedza wygrywa z HIV”. W warsztatach prowadzonych przez edukatorów Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej uczestniczyło 15
uczniów – przedstawicieli każdej z klas. Uczniowie po zakończonym szkoleniu otrzymali certyfikat Akademii Liderów
HIV/AIDS i zgodnie z założeniem kampanii będą przekazywać zdobytą wiedzę dotyczącą profilaktyki AIDS w ramach godzin
wychowawczych swoim kolegom. Szkolenie na terenie szkoły zorganizowała pani Monika Szafrańska – nauczyciel biologii.
Info i zdjęcia: Gimnazjum w Ksawerowie

XIV Memoriał Lekkoatletyczny im. Jana Szperny
Wyniki

25 września w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej odbył się XIV Memoriał Lekkoatletyczny
im. Jana Szperny, w którym do zawodów przystąpiło 6 zaproszonych drużyn: Szkoła Podstawowa
z Bychlewa, Ksawerowa, Pawlikowic, Piątkowiska,
Petrykoz i Woli Zaradzyńskiej. Z dużą radością powitano pomysłodawcę i inicjatora memoriału oraz
trenera Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPRAWNI” pana Stanisława Dzwoniarka.
Klub „SPRAWNI” wraz z Radą Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ufundował nagrody. Reprezentantami SP w Woli Zaradzyńskiej byli: Karolina Ciebiada, Klaudia Tomaszewska, Edyta Sadło, Wiktoria Kirsz, Jakub Idzikowski, Artur Jarmakowski, Filip Adamus, Bartosz Królak. Memoriał składał się z trzech konkurencji lekkoatletycznych, rzutu piłeczką palantową,
skoku w dal i biegu na 60 metrów.
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CHŁOPCY
Skok w dal
I – I. Pęcina – Pawlikowice
II – W. Krzysztofik – Bychlew
III – K. Suski – Pawlikowice

DZIEWCZĘTA
Skok w dal
I – E. Koziara – Bychlew
II – K. Rosińska – Petrykozy
III – M. Grzelak – Piątkowisko

Bieg na 60 m
I – I. Pęcina – Pawlikowice
II – W. Krzysztofik – Bychlew
III – D. Kacprzyk – Bychlew

Bieg na 60 m
I – E. Koziara – Bychlew
II – J. Fiks – Ksawerów
III – K. Topolska – Ksawerów

Rzut piłeczką palantową
I – R. Przyrowski – Petrykozy
II – K. Suski – Pawlikowice
III – J. Idzikowski – Wola Zaradz.

Rzut piłeczką palantową
I – E. Sadło – Wola Zaradz.
II –W. Kirsz – Wola Zaradz.
III – K. Topolska – Ksawerów

OGÓLNE PODSUMOWANIE
I miejsce Bychlew – 709 pkt.
II miejsce Wola Zaradzyńska – 659 pkt.
III miejsce Pawlikowice – 620 pkt.
IV miejsce Ksawerów – 597 pkt.
V miejsce Petrykozy – 535 pkt.
VI miejsce Piątkowisko – 485 pkt.

Drużyny GKS Ksawerów – jesień sezonu 2013/2014
Aktualnie w naszym klubie ćwiczy 110 osób w 5 grupach
wiekowych.
1. Drużyna seniorów naszego klubu występuje w rozgrywkach
łódzkiej Klasy A. Trenerem drużyny jest Michał Gajda,
a kierownikiem Piotr Korba. W grupie tej trenuje systematycznie
24 zawodników. Po zakończeniu rundy wiosennej zajmują
3. miejsce w tabeli rozgrywek, zdobywając 24 punkty w 11
rozegranych meczach. Przed naszą drużyną znajdują się silne drużyny Włókniarza Pabianice oraz drużyna UKS SMS Łódź. Zawodnicy naszej drużyny zdobyli w tych meczach 34 bramki, tracąc 20.
Najlepszymi strzelcami bramek w drużynie są: Jakub Materka
8 bramek, Arkadiusz Telesiewicz 5 oraz Marcin Kozieł 5.
2. Drużyna rocznika 1998 występuje w rozgrywkach ligi
wojewódzkiej już trzeci sezon. Aktualnie bierze udział w rozgrywkach ligi Wojewódzkiej Klasy Deyna. W rozgrywkach tej klasy
występują najlepsze drużyny rocznika 1998 z terenu województwa
łódzkiego.
W
grupie
tej
ćwiczy
20
chłopców
prowadzonych przez trenera Jarosława Maćczaka, kierownikiem
grupy jest Arkadiusz Wójcik. Po zakończeniu rundy jesiennej
nasza drużyna zajmuje 12. miejsce w tabeli, które jest zagrożone
spadkiem do niższej ligi Łódzkiej. Wyróżniającymi się zawodnikami w rundzie jesiennej byli: Łukasz Wieteska, Patryk
Poros, Krzysztof Brzozowski oraz Artur Jędrzejczyk, kapitan
drużyny. Należy podkreślić brak w drużynie Konrada Poprawy
oraz Szymona Fraszka, którzy z powodu kontuzji nie brali udziału w rozgrywanych meczach. Liczymy, że po powrocie kontuzjowanych zawodników oraz po solidnie przepracowanym okresie
zimowym drużyna w rundzie wiosennej zajmie miejsce gwarantujące pozostanie w lidze wojewódzkiej.
3. Drużyna rocznika 2000 bierze udział w rozgrywkach ligi
Łódzkiej klasy Kuchar. Po rundzie jesiennej znajduje się na
3. miejscu w tabeli, ustępując tylko jednym punktem drużynie
Metalowca Łódź, która zajmuje miejsce 2., premiowane awansem
do ligi wojewódzkiej. Trenerem drużyny jest Radosław Bienias
(nauczyciel w Gimnazjum w Ksawerowie), a kierownikiem Dariusz Idzikowski. W zajęciach udział bierze 20 zawodników. Wyróżniający się zawodnicy to: Michał Gajda, Patryk Poros, Filip
Adamus, Mateusz Krakowski, Hubert Kębłowski, Krzysztof
Post i Jakub Idzikowski. Zarząd klubu liczy, że po solidnie przepracowanym okresie zimowym drużyna ta włączy się do walki
o miejsce premiowane awansem do ligi wojewódzkiej.
4. Drużyny rocznika 2003/2004 ze względu na udział w zajęciach 28 chłopców prowadzone są przez dwóch trenerów. Pierwszym trenerem jest Krzysztof Stefańczyk, a jego asystentem Robert Górecki. Kierownikiem drużyny jest aktualnie Marcin Deląg. Z grupy tej ze względu na jej liczebność zgłoszone zostały do
rozgrywek dwie drużyny. Drużyna występująca w klasie Górski
grupa E zajmuje po rundzie jesiennej 7. miejsce w tabeli rozgrywek. W 9 meczach zdobyli 9 punktów, zdobywając 21 bramek
przy 45 straconych. W grupie tej wyróżniającymi się zawodnikami
byli: Jakub Florczak, Norbert Mach, Filip Sowiński i Kacper
Selenta.
Drużyna występująca w grupie F zajęła w rozgrywkach rundy
jesiennej 2. miejsce. Przegraliśmy tylko z bardzo silną drużyną
UKS SMS Łódź, która w ogólnopolskim finale Turnieju Tymbark
zdobyła tytuł mistrza Polski. W 8 rozegranych meczach tych rozgrywek nasza drużyna zdobyła 21 punktów, strzelając przeciwnikom 70 bramek, a tracąc przy tym 22. Wyróżniający się zawodnicy to: Eryk Adach, Jakub Deląg, Bartek Kołodziejczyk, Michał
Papież, Jakub Podkoń i Jakub Stecyk. Zarząd klubu wiąże duże

nadzieje na dalszy rozwój piłkarski dzieci ćwiczących w tej
grupie, gdyż widzi duże zaangażowanie i pomoc rodziców
dzieci tu ćwiczących. W czasie ferii zimowych dzieci z tej
grupy wyjeżdżają na zimowisko do Kleszczowa. Po powrocie wezmą udział w halowym turnieju, organizowanym
przez klub na hali sportowej Gimnazjum w Ksawerowie.
5. Dzieci roczników 2005/2006 trenujące w naszym
klubie nie biorą jeszcze udziału w rozgrywkach ŁZPN.
Trenują pod opieką Arkadiusza Warchonia w hali Gimnazjum w Ksawerowie dwa razy w tygodniu.
W ramach treningów rozgrywają mecze z innymi drużynami z tego rocznika z okolicznych miejscowości. W grupie
aktualnie ćwiczy 18 chłopców, ale widząc duże zainteresowanie zajęciami w naszym klubie spodziewamy
się w najbliższej przyszłości powiększenia tej grupy.
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w zajęciach
Klubu GKS Ksawerów mogą dzwonić:
– Drużyna seniorów: kierownik Piotr Korba – 506 340 279
– Drużyna 1998: kierownik Arek Wójcik – 511 307 758
– Drużyna 2000: kierownik Dariusz Idzikowski – 791 201
440
– Drużyna 2003/04: trener Stefańczyk – 664 128 285
– Drużyna 2005/06: trener Warchoń – 501 217 4541

Informacje przygotował radny gminy Ksawerów,
prezes GKS Ksawerów – Arkadiusz Jędrzejczyk
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Serdeczne życzenia
zdrowych, radosnych, spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego, co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego
Nowego 2014 Roku
życzą
Dyrekcja i pracownicy
MEDiKSA

Wszystkim Czytelnikom
„Echa Gminy Ksawerów” życzymy
głębokiego przeżywania
świąt Bożego Narodzenia, chwil zadumy,
refleksji, że ze wszystkiego najważniejsza jest
miłość; wielu uśmiechów, pięknych wspomnień,
wzruszeń, które przyniosą chwile spędzone
w gronie bliskich przy wigilijnym stole,
a w Nowym Roku 2014
niech się dzieje samo dobro, niech każdy
dzień będzie tak piękny i radosny jak wigilijny
wieczór.

Społeczność Gimnazjum w Ksawerowie

Jest taki zmierzch
wśród grudniowych, szarych dni,
kiedy w noc gwiazdka lśni.
Wigilii czas każe nam u stołu stać,
łamać opłatek, razem trwać.
A kiedy już ta pierwsza z gwiazd
zaświeci nam spoza chmur,
dzieje się cud, co w każdym z nas
umie zburzyć jego własny mur.
Kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ksawerowie wraz
z personelem pragnie złożyć
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Uczestnikom
i ich Rodzinom z okazji
świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Roku 2014

Serdeczne życzenia
zdrowych, radosnych, spokojnych
świąt Bożego Narodzenia,
pokoju ducha, wiary w Boga
i w Ludzi oraz wszystkiego,
co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego 2014 Roku
życzy
Kierownik oraz pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ksawerowie
Niech pod świąteczną choinką
Znajdzie się radość,
Szczęście, życzliwość
I wzajemne zrozumienie
Oraz spełnienie wszystkich marzeń
W zbliżającym się Nowym 2014 Roku.
życzy Gminna Jednostka Wod–Kan
Ksawerów
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Wszystkim Mieszkańcom Ksawerowa
życzymy spokojnych, pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia, a także dużo
zdrowia, szczęścia i sukcesów
w nadchodzącym Nowym Roku

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

Niech Opłatek i staropolska Kolęda
połączą nasze myśli i serca,
a uśmiech niech towarzyszy wszystkim dniom
Nowego 2014 Roku.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
serdeczne życzenia spokoju, zdrowia,
wzajemnej miłości, dużej nadziei na nadchodzącą
przyszłość całej Społeczności Gminy Ksawerów
życzą
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego
w Woli Zaradzyńskiej
Wola Zaradzyńska, grudzień 2013 r.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście
i pomyślność.
Dyrekcja oraz pracownicy
Gminnego Przedszkola w Widzewie

