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Jako pierwsi zaprosili uchodźców
z Ukrainy - stali się gośćmi całej gminy
Fot. Red.
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Przygoda, przygoda,
każdej chwili szkoda...

Rodzina Ukraina

Fot. Parafia MBC
w Ksawerowie
Fot. Red.

strona 6

Kiedy znajoma Ukrainka poprosiła ich o przyjęcie rodziny uchodźców z tego kraju, od razu się zgodzili.
Jedyne zmartwienie jakie mieli Barbara Cywińska i jej rodzina, to czy zdążą dla gości na czas
przygotować dom, który zimą stał pusty. Ich decyzja była jak kamyk, który porusza lawinę – wszyscy:
gmina, znajomi, sąsiedzi, strażacy zjednoczyli się wokół nich i gości z Ukrainy. Dzieci po dwóch dniach
poszły do zerówki, ich mama, Zlata, częściej się uśmiecha. Serdeczni ksawerowianie dają jej nadzieję
i wiarę, które ją podtrzymują w tych trudnych dla niej i jej bliskich chwilach.

Gmina Ksawerów
solidarna z Ukrainą
Fot. Red.

Na zdjęciu od lewej: Viesta (siostra Zlaty), Lida (ciocia), Mohamed (mąż Viesty), Zlata z dwójką
swoich dzieci: Sieriożą i Miszą, Bogdan Dublewski (radny gminy Ksawerów) oraz Barbara Cywińska.

więcej na str. 10

W W W. G M I N A . K S AW E R O W. C O M

strona 7

nr 1/2022

AKTUALNOŚCI

Radni podjęli kolejne decyzje

Ksawerów - niezłomna wieś z tramwajem

W środę 23 lutego br. w Gminnym Domu Kultury Z Biblioteką
w Ksawerowie odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Ksawerów
poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Budżetu, Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji SamorządowoSpołecznej.

W numerze 2/1346 pisma samorządu terytorialnego "Wspólnota"
ukazał się artykuł "Żeby wieś była miastem" Pani Magdaleny Hodak,
którego fragment dotyczący Ksawerowa cytujemy poniżej.

Niezłomna wieś z tramwajem.
Nie każda wieś pali się do metamorfozy. Plusy zachowania statusu wsi
to np. większa subwencja oświatowa dla szkół czy dofinansowanie dróg
dojazdowych do pól.
- W rzeczywistości na sukces gminy wpływa nie tyle jej status, co lokalizacja
w pobliżu dużych miast. To przekłada się na rozwój infrastruktury
mieszkaniowej, przemysłowej, usługowej, drogowej, wodociągowej
i kanalizacyjnej gminy oraz jest magnesem dla nowych mieszkańców
i inwestorów - tłumaczy wójt gminy Ksawerów (woj. łódzkie) Adam
Topolski.
Radni Gminy Ksawerów podczas obrad (zdjęcie archiwalne)
Wójt Adam Topolski przedstawił radnym planowane na najbliższy czas
inwestycje. Projekt na koncepcję nowego ośrodka zdrowia czy
zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ksawerowie to dwa
punkty z wielu inicjatyw, nad którymi pracują urzędnicy z Ksawerowa.
Podczas posiedzenia radni pozytywnie zaopiniowali dofinansowanie
zakupu nowego radiowozu dla Policji w Ksawerowie, w wysokości 65.000 zł
(50% kosztów zakupu).
Na sesji podjęto m.in. uchwały urealniające obecny budżet, w tym
dofinansowanie do zakupu samochodu dla SP ZOZ MEDiKSA
w Ksawerowie, w wysokości 25.380 zł (94% kosztów zakupu).

Konia z rzędem temu, komu przejeżdżając przez Ksawerów przyjdzie
do głowy, że to wieś. Biegnie przez nią linia tramwajowa łącząca Pabianice
z Łodzią (obecnie modernizowana). Nieustannie rozwija się infrastruktura
drogowa. W Ksawerowie na 992,6643 ha mieszka 6735 osób. Miejscowość
jest rekordowo nasycona firmami. Działa ich łącznie 818. Dla porównania,
świeżo upieczone miasto Kaczory - 2845 mieszkańców, 1655, 81 ha, 211
firm. Krowy i świni we wsi Ksawerów ze świecą szukać, a ogrodników
hodujących róże czy gerbery można policzyć na palcach jednej ręki.
Prosperują natomiast dobrze rozpoznawalne firmy, np. Miele Technika
(produkcja sprzętu AGD), Adamed Pharma, EMO-FARM, Aflofarm Farmacja
Polska czy Nippon Seiki Poland (produkcja akcesoriów motoryzacyjnych).

Radni pozytywnie przegłosowali także uchwałę wprowadzającą program
pod nazwą "Ksawerowski Bon Żłobkowy", wspierający comiesięczną
kwotą w wysokości 300 zł mieszkańców Ksawerowa, którzy zdecydują się
"posłać" do żłobka swoje najmłodsze pociechy w wieku do 2,5 roku życia.

- Gmina Ksawerów jest wsią tylko z nazwy. Z typowej wsi pozostawiła sobie
jedynie wybrane cechy, to spokojne, bezpieczne miejsce do zamieszkania,
jest jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej, dwa koła gospodyń
wiejskich - wylicza wójt.

Ponadto radni zdecydowali o utworzeniu (od 1 września br.) Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie. W skład zespołu wchodzić
będą Szkoła Podstawowa w Ksawerowie oraz Gminne Przedszkole w
Widzewie. Uchwała zagwarantuje zachowanie dotychczasowej lokalizacji
obu placówek, odrębność obu Rad Pedagogicznych, obu Rad Rodziców,
dotychczasową liczbę etatów pedagogicznych w obu placówkach oraz
dotychczasową ilość oddziałów szkolnych i przedszkolnych. Zmianie
ulegnie jedynie sposób zarządzania, który będzie sprawowany przez
jednego dyrektora i dwóch wicedyrektorów, a nie dwóch dyrektorów
i jednego wicedyrektora, tak jak to ma miejsce obecnie. Połączenie w zespół
w żaden sposób nie wpłynie na obecną sytuację uczniów i rodziców.

Ksawerów w rzeczywistości posiada charakter gminy typowo miejskiej,
zurbanizowanej. Można stąd szybko dotrzeć do pracy w pobliskich miastach
oraz kin, teatrów, basenów czy na lotnisko Łódź-Lublinek (Port Lotniczy
Łódź im. Władysława Reymonta). Potwierdzają to zachowania
mieszkańców, w większości napływowych z Łodzi i okolic. Nie są, jak przed
laty, zainteresowani typową dla wsi działalnością sołectw czy kołami
gospodyń, rozwijają swoje pasje i zainteresowania wybierając inne formy
aktywności.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

- Myślę, że prędzej czy później Ksawerów zostanie miastem, a gmina będzie
gminą miejsko-wiejską. Jeżeli tempo budowy domów nadal będzie tak
wysokie to przewiduję, że w ciągu 4-5 lat liczba ludności wzrośnie nawet o 30
proc. W niedługim czasie możemy mieć około 10 tysięcy mieszkańców.
To zmniejszy możliwości korzystania ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Dlatego następny etap to stworzenie miasta.
Są przecież miasteczka po 1000 czy 2000 osób. Tych kilka lat to czas na
przystosowanie się do nowej funkcji. Kto stoi w miejscu ten się nie rozwija podsumowuje wójt Adam Topolski.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Złożyliśmy wnioski na dofinansowanie
kolejnych inwestycji
W dniu 18 lutego br. gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskami
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład –
Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i edycja trzecia
(PGR). O wnioskach złożonych w ramach edycji pierwszej pisaliśmy
w ubiegłorocznym (grudniowym) wydaniu gazety.
W ramach edycji drugiej gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskami dla
następujących inwestycji (mogliśmy zgłosić maksymalnie trzy wnioski
o dofinansowanie):
• Przebudowa dróg na terenie gminy Ksawerów. Zadanie dotyczy ulic:
Targowa, Bednarska, Handlowa, Cicha, Klonowa, Prześwit, Zachodnia,
Widzewska, Orzechowa i Różana. Planowana całkowita wartość
zadania to kwota ponad 9 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie
5 mln zł.
• Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych
i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli
Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów. Planowana całkowita wartość
zadania to kwota ok. 9 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie ponad
8 mln zł.

Ulice Spółdzielcza i Zielona już w tym roku
Dzięki otrzymanemu wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na zadania: "Remont ulicy Zielonej w Ksawerowie" oraz "Rozbudowa
ulicy Spółdzielczej w Ksawerowie", otrzymaliśmy 50% środków na ww.
inwestycje, czyli 763.922 zł.
Przetargi na te dwa zadania zostały ogłoszone pod koniec ubiegłego roku.
Wyłoniono wykonawców, z którymi już podpisano umowy na realizację
inwestycji w roku bieżącym. Prace na ul. Spółdzielczej będzie prowadzić
Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o. o., Sp. k. z Łodzi, a ich zakończenie
zaplanowano do końca listopada br.
Natomiast remontem ul. Zielonej zajmie się Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów "ERBEDIM" z Piotrkowa Trybunalskiego, które przekaże gotową
ulicę również w tym roku - do końca czerwca.

Czy dostaniemy środki na modernizację
ulicy Świerkowej?

• Budowa ogólnodostępnego basenu z kompleksem rekreacyjnym
przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie wraz z zagospodarowaniem
terenu. Planowana całkowita wartość zadania to kwota ok. 30 mln zł.
Wnioskowane dofinansowanie ponad 25 mln zł.
W ramach edycji trzeciej (PGR) gmina mogła złożyć maksymalnie dwa
wnioski o dofinansowanie inwestycji. Zgłoszone zostały:

Gmina Ksawerów złożyła wniosek o przyznanie środków z budżetu
Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania
z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn: "Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w roku 2022".
Nazwa zadania: "Remont ulicy Świerkowej w Ksawerowie – drogi
dojazdowej do gruntów rolnych". Długość drogi do remontu – 0,96 km,
szerokość drogi - 3 m. Łączny koszt inwestycji wg. kosztorysu
inwestorskiego: 526 991,04 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania (max. 60%): 316 194,62 zł.
Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

• Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie. Planowana całkowita
wartość zadania to kwota ok. 2 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie
w wysokości 98% wartości zadania, co daje kwotę prawie 2 mln zł.
• Budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie. Planowana całkowita
wartość zadania to kwota ok. 8 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie
5 mln zł.
Wysokość dofinansowania w 2 i 3 edycji naboru wniosków, uzależniona jest
od obszaru, w którym mieści się dana inwestycja. Obszary i wysokość
dofinansowania określają dokumenty i regulaminy Rządowego Funduszu
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i edycja
trzecia (PGR).
Ref. Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Ulica Świerkowa
Fotografie wykonała redakcja
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Nowe zadania
Referatu Gospodarki Komunalnej
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ksawerów rozpoczął
procedury mające na celu realizację kolejnych zadań. Wśród nich są
m.in. prace projektowe i wykonanie inwestycji w terenie.
Wykaz zaplanowanych zadań:
• wykaszanie poboczy i rowów w pasach drogowych dróg gminnych
na terenie gminy Ksawerów w 2022 r.,
• dostawa kruszywa drogowego,
• remonty cząstkowe dróg gminnych w 2022 r.,
• budowa utwardzonego pobocza w ul. Zachodniej w Ksawerowie
w ramach zadania pn. "Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od
ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie",
• mechaniczne zamiatanie ulic na terenie gminy Ksawerów w 2022 r.,
• budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
w ul. Łódzka/Piaskowa,
• wykonanie projektu przebudowy ul. Pomorskiej w Ksawerowie w ramach
zadania "Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie",

Przebudowa ulicy Towarowej
24 lutego br. podpisana została umowa z Wykonawcą na przebudowę
drogi - ul. Towarowej w Ksawerowie. W ramach tego zadania zostanie
również wybudowany chodnik, sieć oświetlenia ulicznego oraz sieci
wod-kan. To kolejny etap inwestycji na terenie Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej - podstrefa Ksawerów. Wykonawca na
zrealizowanie zadania będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Przebudowa ul. Towarowej (na zdjęciu) to kolejny etap rozwoju
infrastruktury na terenie ŁSSE - podstrefa Ksawerów

Remont nawierzchni dopiero
po podłączeniu do kanalizacji
Mieszkańcy posesji położonych przy ul. Łódzkiej 84 w Ksawerowie
narzekają na fatalny stan drogi dojazdowej do ich domów.
Wszystkiemu winna nawierzchnia, która została "odtworzona"
po ubiegłorocznym położeniu kanalizacji sanitarnej.
Ulica Pomorska
• wykonanie projektu budowy ul. Żytniej w Ksawerowie w ramach zadania
"Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem".
Referat Gospodarki Komunalnej

Program
"Infrastruktura Sportowa Plus"
Wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach
programu "Infrastruktura sportowa Plus" na budowę ogrodzenia
i oświetlenia kompleksu sportowego przy ul. Rzepakowej
w Ksawerowie. To już kolejny wniosek, który gmina złożyła w ramach
tego programu. W poprzednich latach pozyskaliśmy środki m.in.
na budowę boisk przy ul. Rzepakowej: do koszykówki, siatkówki oraz
do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.
Budowa ogrodzenia i oświetlenia całego obiektu będzie stanowiła końcowy
etap dużego przedsięwzięcia infrastrukturalnego jakie było realizowane
na tym terenie. Zrealizowanie przedmiotowego zadania spowoduje,
że powstanie w pełni wyposażony, piękny i bezpieczny kompleks
rekreacyjno-sportowy, jako oferta gminy Ksawerów dla mieszkańców,
na spędzanie aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Droga prowadząca do posesji przy ulicy Łódzkiej 84
- Jak po czymś takim mamy przejechać nie mówiąc już o przejściu piechotą?
Dziury, błoto i do tego woda. Nic, tylko nie zdejmować gumiaków. Aż się prosi
o położenie asfaltu, skoro firma, która kładła tu kanalizację, nie potrafiła
prawidłowo odtworzyć nawierzchni - mówi zbulwersowana mieszkanka
domu przy ul. Łódzkiej 84.
- Faktycznie na tym odcinku ulicy została wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej, a wykonawca tej inwestycji przywrócił nawierzchnię do
pierwotnego stanu. Usługa została odebrana i jest na gwarancji. Jeżeli
mieszkańcy chcieliby zgłosić na piśmie nieprawidłowości związane ze
stanem obecnym, mogą to zrobić w Urzędzie Gminy Ksawerów.
Utwardzenie nawierzchni asfaltem miałoby wówczas sens, kiedy
mieszkańcy podłączyliby się do nowej kanalizacji. Ile osób dotychczas to
zrobiło? Pamiętajmy, że od momentu oddania inwestycji mamy na to 2 lata mówi Marek Rzepkowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Ksawerów.
Redakcja
Fotografie wykonała redakcja
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Laboratoria przyszłości
- część sprzętu już w szkołach!

Nowy pracownik
w "Gospodarce Przestrzennej"

Gmina Ksawerów rozliczyła pierwszą transzę wsparcia finansowego
otrzymanego w ramach rządowego programu "Laboratoria
Przyszłości". Przypomnijmy, że szkoły podstawowe prowadzone przez
naszą gminę otrzymały łącznie 220.300 zł na zakupu wyposażenia
technicznego służącego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży.

W lutym br. do zespołu Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Ksawerów, dołączyła Jolanta Wintrowicz.
Swoje doświadczenie w sektorze publicznym zdobywała wcześniej pracując
w Referacie Geodezji oraz Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Pruszków, a także w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej.
Redakcja

Do tej pory obie szkoły doposażyły placówki w nowoczesny sprzęt
uatrakcyjniający zajęcia szkolne i pozwalający uczniom rozwijać swoje
zainteresowania o wartości 84.000 zł. Pozostałe środki zostaną
wykorzystane do końca sierpnia br.
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.

Fot. Archiwum

Jolanta Wintrowicz

Coroczna kwalifikacja wojskowa
- rocznik 2003

Sprzęt fotograficzny i wideo już trafił do szkół

Ośrodek Zdrowia ma służbowy samochód
Do SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie trafiło w lutym służbowe auto,
zakup którego - kwotą 25.380 zł co stanowi 94% kosztów zakupu dofinansowała gmina Ksawerów.
Samochód marki Renault będzie wykorzystywany przez pracowników
Ośrodka Zdrowia w celach służbowych.
Redakcja
Fot. Red.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu
pabianickiego odbędzie się w dniach 4 kwietnia - 2 maja (w godz. 7.3013.30) w lokalu przy ul. Sejmowej 2 w Pabianicach. Przed komisją
lekarską stanie rocznik podstawowy 2003.
Więcej informacji dot. tegorocznej kwalifikacji udziela Referat Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy Ksawerów pod numerem tel. 42 213 80 18.
Ref. Spraw Obywatelskich

Uwaga na oszustów!
Przestrzegamy przed kolejnymi oszustami próbującymi wyłudzić
pieniądze od osób starszych. Jedna z naszych mieszkanek otrzymała
telefon od osoby podającej się za funkcjonariuszkę policji, która
poinformowała ją o akcji, w której ze względu na status materialny
bierze udział jej rodzina.

Renault Twingo zostało oznakowanie herbem gminy Ksawerów
oraz logotypem i danymi teleadresowymi SP ZOZ MEDiKSA

Oszustka poleciła kobiecie, aby jej mąż natychmiast stawił się pod
wskazanym adresem prokuratury w Łodzi. Przed wyjazdem miał pozostawić
torbę z pieniędzmi...przed domem. Mąż mieszkanki Ksawerowa udał się
pod podany adres prokuratury, gdzie dowiedział się o próbie oszustwa.
Prosimy o ostrzeżenie swoich krewnych, szczególnie osoby starsze,
które najczęściej zostają ofiarami oszustów.
Rozmawiał Bartosz Chmiela
Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda!

Ksawerownianie przed wejściem do basenów termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
21 lutego w poniedziałek blisko 60 dzieci i młodzieży wraz
z opiekunami wyruszyło w zimową podróż w Pieniny. Częstochowa,
Szczawnica, Bukowina Tatrzańska, zamek w Czorsztynie – to główne
atrakcje tygodniowego pobytu w górach.
W programie wyjazdu były takie atrakcje jak m.in.:
• zwiedzanie Wąwozu Homole – malowniczego miejsca w okolicy
Szczawnicy. Ta 800 metrowa trasa prowadzi wzdłuż potoku Kamionki
i stanowi jedną z największych atrakcji Pienin,
• zabawa na basenach Term Bukovina i kąpiel w ciepłej wodzie termalnej,
która wydobywana jest z głębokości 2,4 km z północno-zachodniego
zbocza góry Wysoki Wierch,
• spacer górskimi szlakami, skąd można było podziwiać zimowy krajobraz
Polskich Tatr,
• zwiedzanie ruin gotyckiego zamku w Czorsztynie z XIV wieku, które
położone są na wzgórzu nad Jeziorem Czorsztyńskim w granicach
Pienińskiego Parku Narodowego,
• kulig z pochodniami ulicami Kacwina z pięknymi widokami na Tatry
Słowackie,
Wspólne przeżycia, piękne widoki, modlitwa, rozmowy i radosne zabawy na
zawsze pozostaną w pamięci uczestników zimowego wypoczynku. Ten
wyjazd był również sprawdzianem wzajemnej pomocy i koleżeńskości, którą
wszyscy, bez wyjątku, zdali na 5! Do zobaczenia na następnej wycieczce.

Na tle zimowego, górskiego krajobrazu
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Gmina Ksawerów solidarna z Ukrainą
W związku z nadzwyczaj trudną
sytuacją na Ukrainie z
wiązaną z konfliktem
zbrojnym do naszego kraju
napływają kolejni uchodźcy
chcący znaleźć w Polsce
bezpieczeństwo i schronienie.
Kierując się troską o los ludzi, którzy zostali zmuszeni do porzucenia swoich
domów informujemy, iż w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej gmina Ksawerów włącza się z pomoc cudzoziemcom,
którzy uzyskali zgodę na pobyt m. in. ze względów humanitarnych.
Wobec powyższego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
zwraca się z prośbą do mieszkańców o niezwłoczne przekazywanie
do naszej jednostki informacji o udzielaniu obywatelom Ukrainy pomocy
oraz schronienia na terenie gminy Ksawerów.

Informacje oraz wszelkie pytania dotyczące wsparcia ze strony gminy
Ksawerów prosimy kierować bezpośrednio do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3H (budynek Urzędu
Gminy Ksawerów) oraz telefonicznie pod numerem: 42 213 89 83 oraz
511 459 722
W związku z rosnącą liczbą uchodźców z Ukrainy, zwracamy się do
mieszkańców gminy Ksawerów z prośbą o pomoc w ich zakwaterowaniu.
Propozycje zakwaterowania uchodźców z Ukrainy prosimy zgłaszać
pod nr. telefonu: 791 218 814
Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne w Pabianicach
i Konstantynowie Łódzkim oferują pomoc i wsparcie psychologiczno –
pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i rodzin z Ukrainy.
Wszyscy będą przyjmowani poza kolejnością.
Wszystkich potrzebujących prosimy o zgłaszanie się do:
• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach
telefonicznie pod nr tel 42 239-77-88 lub e- mail: poradniapp@o2.pl
• Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Konstantynowie
Łódzkim telefonicznie pod nr tel tel. 42 211 12 48, 510 720 995 lub
e-mail: sekretariat@pppkonstantynow.pl (w temacie prosimy
napisać POMOC UKRAINIE).

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie, ul. Zachodnia 33, tel.: 42 215 81 68
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, ul. mjr. Hubala 55, tel.: 42 213 73 46
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W jaki sposób gmina pomaga
uchodźcom z Ukrainy?
Rozmowa z Marią Waszkiewicz-Beze, kierownikiem Referatu Oświaty,
Spraw Społeczny i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów oraz Marzeną
Berner-Stefaniak, kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ksawerowie - członkiniami Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Fot. Red.

Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Ksawerów i zebranie zespołu
pomocy Ukrainie, w środku Maria Waszkiewicz-Beze, obok z lewej
Marzena Berner-Stefaniak
Jakie kroki poczynił urząd w związku z napływem obywateli Ukrainy
do naszej gminy na skutek wybuchu wojny?
M.W-B: Wybuch wojny na Ukrainie oraz związana z nim nagła masowa
migracja obywateli Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi i osób starszych,
to z pewnością wielkie wyzwanie dla całej administracji publicznej
począwszy od szczebla rządowego, przez wojewodów, starostwa,
po najmniejsze gminy. W takich przypadkach każda z jednostek samorządu
terytorialnego jest zobligowana do uruchomienia procedur związanych
z zarządzaniem kryzysowym, wykonywania poleceń i wytycznych
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) oraz
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). Urząd Gminy
Ksawerów od pierwszego dnia wybuchu wojny rozpoczął ścisłą współpracę
z ww. organami. Uruchomiliśmy specjalną infolinię działającą 7 dni
w tygodniu, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać chęć pomocy
w zakwaterowaniu uchodźców. Za naszym pośrednictwem ich adresy
trafiają do bazy wolnych miejsc w województwie. Każdego dnia
koordynujemy i raportujemy aktualną ilość wolnych miejsc u osób
prywatnych na naszym terenie, ilość prowadzonych zbiórek, ilość
spakowanych wg. ściśle określonych wytycznych palet z darami gotowymi
do transportu. Na bieżąco śledzimy nowe wytyczne, bierzemy udział
w wideo konferencjach z PCZK i WCZK, udzielamy informacji zarówno
chcącym pomóc jak i tym, którzy w takiej potrzebie się znaleźli.
Przygotowane zostały ulotki w języku ukraińskim, które na bieżąco są
przekazywane przez pracowników socjalnych GOPS w Ksawerowie
obywatelom Ukrainy, podczas ich pierwszej wizyty u mieszkańców, którzy
przyjęli zagranicznych gości. Z ulotek przyjezdni dowiadują się jak i gdzie na
naszym terenie można uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną, zapisać
dzieci do szkoły oraz zarejestrować się w celu znalezienia pracy. Niestety,
jak to bywa w chwilach kryzysu, odgórne dostosowanie przepisów prawnych
na podstawie których mogą działać urzędy, nie jest tak szybkie jak
dynamicznie zmieniająca się sytuacja, do której należy je dostosować.
8

Ilu uchodźców z Ukrainy aktualnie przebywa na terenie gminy, w jakim
wieku są te osoby i gdzie mieszkają?
M.B-S: Na dzień 15 marca br. na naszym terenie przebywa 111 osób –
obywateli Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi opuścili swój
kraj. Wśród tych osób jest 53 dorosłych: 50 kobiet i 3 mężczyzn oraz 58
dzieci. Najmłodszą osobą w tej grupie jest 1,5 roczny chłopiec,
a najstarszą 79-letni mężczyzna. Wszystkie osoby znalazły schronienie
u mieszkańców gminy Ksawerów, którzy zadeklarowali gotowość udzielenia
im takiej formy pomocy. Są także osoby, które przyjechały do już
mieszkających lub pracujących na terenie gminy swoich rodzin. Te osoby są
poza naszymi rejestrami, dlatego apeluję o ich zgłaszanie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
W jaki sposób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
wspiera uchodźców?
M.B-S: Na dzień 12 marca br. nie było żadnych rozwiązań systemowo –
prawnych, które umożliwiłyby pomoc obywatelom Ukrainy. Jednak pomimo
tego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął współpracę z
organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Woli Zaradzyńskiej, osobami prywatnymi, firmami czy
wolontariuszami, w celu jak najszybszego udzielenia niezbędnego wsparcia
ukraińskim rodzinom. Także pracownicy socjalni ośrodka są w stałym
kontakcie zarówno z osobami udzielającymi schronienia, jak również
z samymi obywatelami Ukrainy. Na bieżąco monitorują potrzeby tych osób,
przekazują informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia
medycznego, psychologicznego, rynku pracy, edukacji, a także możliwości
uzyskania pomocy rzeczowej. Ponadto, dodatkowo wykonujemy szereg
prac administracyjnych wskazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej i innych służb, w szczególności dotyczących m.in. codziennego
raportowania liczby osób, które w wyniku działań zbrojnych opuściły
Ukrainę, a które przebywają na terenie gminy. Są to prace, których nie widać
"na zewnątrz", ale które także mamy obowiązek wykonać.
Wspomniałyście Panie o zbiórkach na rzecz obywateli Ukrainy,
o możliwości uzyskania pomocy rzeczowej. Gdzie można taką pomoc
uzyskać?
M.W-B: Oficjalne zbiórki na rzecz obywateli Ukrainy zgłoszone do urzędu,
odbywają się w siedzibie jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej przy
ul. Hubala 51 (od pn. do pt. w godz. 17.00-19.00), w Szkole Podstawowej
w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33 (od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00),
w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Hubala 55 (od pn. do
pt. w godz. 8.00-15.00) oraz w Gminnym Przedszkolu w Widzewie przy
ul. Rzepakowej 12 (od pn. do pt. w godz. 8.00-15.00). Placówki oświatowe
przyjmują tylko i wyłącznie: latarki z bateriami, świece, folie termiczne NRC,
koce termiczne, kubki termiczne, termosy, środki pomocy przedmedycznej
(środki opatrunkowe, odkażające i opaski tamujące obfite krwotoki, apteczki
pierwszej pomocy), pieluchy dla dzieci i dorosłych, powerbanki, płaszcze
przeciwdeszczowe.
Poza ww. darami w siedzibie OSP w Woli Zaradzyńskiej strażacy ochotnicy
zbierają także odzież, żywność długoterminową oraz środki higieny
osobistej. Wszyscy obywatele Ukrainy posiadający status uchodźcy czyli te
osoby, które przekroczyły granicę po dniu 24 lutego br., mogą zgłaszać się
do strażnicy i korzystać ze zgromadzonych tam środków w celu pomocy
doraźnej. Pozostałe zebrane rzeczy będą w dalszej kolejności przekazane
do PCZK, potem do WCZK, a następnie do Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych (RARS), dzięki czemu wszystkie dary będą w sposób
skoordynowany przekierowane bezpośrednio na Ukrainę w określonych
ilościach i w miejsca, które w bieżącej chwili wymagają największej pomocy.
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Ważne jest, aby wszelkie nieoficjalne zbiórki, spontanicznie zorganizowane
przez osoby prywatne o wielkich sercach, również trafiły do magazynów
oficjalnych. Przeprowadzana obecnie akcja przekazywania darów jest
największą taką akcją w historii kraju i tylko skoordynowane działanie pomoże
zachować ład i porządek na granicy oraz pomóc w jak najszybszym
dostarczeniu odpowiedniego asortymentu we właściwą cześć Ukrainy.
No właśnie, czy dzieci z Ukrainy znajdą miejsca w placówkach
oświatowych naszej gminy?
M.W-B: Zgodnie z wytycznymi MEiN do publicznych szkół podstawowych, które
funkcjonują na naszym terenie, mają być przyjmowane - a w zasadzie już są dzieci w wieku od 7 lat będące obywatelami Ukrainy. W każdej szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami prowadzone są dodatkowe lekcje języka
polskiego w ilości 2 godzin tygodniowo. System edukacji ukraińskiej zasadniczo
różni się od systemu edukacji polskiej, począwszy od trwania poszczególnych
poziomów nauczania po system oceniania. Niewykonalne jest zapewnienie
przybyłym z Ukrainy dzieciom kontynuacji przerwanych przez nie programów
nauczania. W obecnej sytuacji najważniejszą przesłanką jest to, aby dzieci
zaaklimatyzowały się w nowym środowisku, osłuchały się z językiem polskim
i poczuły się zaopiekowanie i zaakceptowane. Zgodnie z zaleceniami
przekazanymi dyrektorom placówek oświatowych przez Kuratorium Oświaty
w Łodzi, liczebność w poszczególnych klasach do końca trwającego roku
szkolnego może zostać zwiększona poza limity. Dyrektorzy szkół w zależności
od możliwości lokalowych ostateczne zadecydują o wielkości oddziałów.
Decyzję o uruchomieniu tzw. klas przygotowawczych dla dzieci ukraińskich
od września br. będziemy podejmować w okresie wakacyjnym, adekwatnie
do zastanej wtedy sytuacji i potrzeb.
Jakie działanie jeszcze, oprócz wymienionych, zostały podjęte
w ostatnim czasie?
M.B-S: Oprócz wyjazdu na seans filmowy do Kina Helios (patrz informacja
obok), wspólnie z pracownikami Referatu Oświaty, Spraw Społecznych
i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów oraz z dyrekcją Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką, zorganizowaliśmy 14 marca dla przybyłych obywateli Ukrainy
spotkanie integracyjne. Chcieliśmy, aby mogli oni wzajemnie się poznać,
wymienić się numerami telefonów, wspólnie wesprzeć. Każdy obywatel Ukrainy
mógł otrzymać niezbędne informacje na temat pobytu w naszej gminie, edukacji
dzieci, możliwości podjęcia pracy, opieki medycznej. W trakcie spotkania nasi
zagraniczni goście otrzymali z rąk wójta Adama Topolskiego drobne upominki,
niespodzianki. Oprócz tego codziennie podejmujemy działania mające na celu
wyjście naprzeciw pojawiającym się, z pozoru dla nas prozaicznym, problemom.
Tak jak na przykład w trakcie niedawnej rozmowy pracownicy GOPS usłyszeli,
że chłopiec bardzo chciałby pograć w piłkę nożną i...już dwa dni później
uczestniczył w treningu w GKS-u Ksawerów. Takie i podobne działania są
realizowane niemalże każdego dnia. Ponadto GOPS będzie realizował
rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz dla
osób z naszej gminy, które udzieliły schronienia uchodźcom (patrz str. 13).

Fot. Red.

Tak niewiele, a jednak tak dużo - by wywołać na chwilę uśmiech
Czy gmina Ksawerów jest przygotowana na przyjęcie większej ilości
uchodźców z Ukrainy?
M.W-B: Nikt nie był przygotowany na obecną sytuację. Nie wiadomo jak długo
ona potrwa i jak długo ludzie dobrej woli, którzy mają możliwości lokalowe
i finansowe, będą w stanie kontynuować zaoferowaną pomoc. Jednostka
samorządowa wielkości gminy Ksawerów nie posiada ośrodków, hoteli,
w których na dłuższy czas w podstawowym standardzie mogliby zagościć
obywatele Ukrainy. Pobyt w miejscach takich jak np. hale sportowe czy
świetlice, jest traktowany tylko i wyłącznie jako przejściowy, bo raczej nikt
w dłuższej perspektywie czasowej nie da rady w taki sposób mieszkać.
Dlatego takie punkty są otwarte w większych miastach, np. przy stacjach PKP.
Niestety, bez ofiarnej pomocy ludzi system nie ma szans, ani finansowych,
nie mówiąc już o lokalowych. Najważniejsze jest, aby po odzyskaniu przez
obywateli Ukrainy poczucia bezpieczeństwa - tego fizycznego, pomóc im
odzyskać bezpieczeństwo finansowe, aby jak najszybciej stali się samodzielni
i odpowiedzialni za własne życie.
Rozmawiał Bartosz Chmiela

Seans filmowy dla dzieci z Ukrainy
W dniu 9 marca br. grupa 14 dzieci wraz z opiekunami (nasi ukraińscy
goście przebywający na terenie gminy Ksawerów) uczestniczyła w
seansie filmowym "Kosmiczny mecz 2" w Kinie Helios w Pabianicach.
Dzieci otrzymały od dyrekcji kina darmowe pakiety w postaci popcornu
i soków, a także słodkie upominki. Transport uczestników seansu zapewnił
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie. Dziękujemy!
GOPS
Fot. GOPS

Fot. Red.

Goście z Ukrainy podczas seansu filmowego w Kinie Helios
Spotkanie integracyjne w sali kominkowej GDKzB w Ksawerowie
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Fot. Red.

Jako pierwsi zaprosili uchodźców
z Ukrainy - stali się gośćmi całej gminy
Rozmowa z Panią Barbarą Cywińską z Ksawerowa, której rodzina
pierwsza w gminie przyjęła do siebie uchodźców z Ukrainy.
Fot.Shutterstock

Fot. Red.

Ksawerowianka Barbara Cywińska
Kiedy zdecydowali Państwo, że zaproszą do siebie osoby z Ukrainy,
uciekające przed wojną, szukające schronienia w Polsce? To była
spontaniczna decyzja, podjęta zaraz po wybuchu wojny?
Tak, to była spontaniczna decyzja. Informację o Zlacie, uciekającej
z dziećmi do Polski z Żytomierza dostaliśmy od znajomej Ukrainki, która
mieszka w Polsce od pięciu lat. Ona ściągała do Polski swojego syna.
A ponieważ jest ze Zlatą spokrewniona, bo pierwszy jej mąż i mąż Zlaty są
braćmi, chciała także pomóc jej. Kiedy więc dowiedziała się, że Zlata
26 lutego wyruszyła do naszego kraju, zapytała nas, czy nie przyjęlibyśmy
rodziny z Ukrainy, bo ona ma tylko małe mieszkanie w Łodzi. Moment
pomyśleliśmy wspólnie, trwało to dosłownie sekundy i powiedzieliśmy
że oczywiście, że zapraszamy do siebie. Dopytywaliśmy, kiedy Zlata będzie,
bo nie wiedzieliśmy, czy zdążymy wszystko naszykować na czas.
Chcieliśmy jej bowiem oddać do dyspozycji niewielki, letni dom, który stoi na
naszej posesji, a który trzeba było przygotować, bo stał pusty. Zlatę miała
przywieźć z granicy nasza znajoma, więc my zabraliśmy się ostro do pracy,
żeby chociaż przygotować jeden pokój, odmalować go, odświeżyć kuchnię.
Wszystko musieliśmy też umeblować i doposażyć, a przede wszystkim
dogrzać do odpowiedniej temperatury.
Nie przestraszyły Was te zadania, nie baliście się problemów,
trudności?
W ogóle nie braliśmy ich pod uwagę. Zresztą takie myślenie w tej sytuacji,
to złe podejście, bo przecież chodzi o pomoc innym, a nie
o rozważanie, czy nam będzie z tym trudno. Uważam, że w takich chwilach
wszystkie problemy same się rozwiązują. A w dodatku w moim przypadku
najpierw jest spontaniczność, a nad kłopotami zastanawiam się dopiero
wtedy, kiedy faktycznie się pojawią. Nie martwię się na zapas, pomagam
i tyle.
Pewnie nie było też czasu na myślenie, jak to będzie, gdy przyjadą
goście?
Nie było, chociaż zastanawiałam się oczywiście, kto do nas przyjedzie,
myślałam o dzieciach. Wiedziałam, że są to chłopcy, bliźniaki w wieku mojej
7-letniej wnuczki, Misza i Sierioża. Że będą z mamą, która cały czas się
martwi i zastanawia, co dzieje się z jej mężem, bo on został na Ukrainie.

Misza (z lewej) i Sierioża jako przedszkolaki grupy "starszaków"
w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Ksawerowie
To dla tej rodziny bardzo trudne chwile. Razem ze Zlatą i jej chłopcami
przyjechała do nas jeszcze ich ciocia Lida, a także Viesta, siostra Zlaty i jej
mąż Mohamed, Egipcjanin, nazywany przez rodzinę Ilia. Viesta i Mohamed
lecą lada dzień do Egiptu – do domu Mohameda.
Jak tę Państwa decyzję odebrali znajomi i sąsiedzi?
Bardzo dobrze, choć pewnie na początku byli – mówiąc żartem –
w "pozytywnym szoku". Wiemy i czujemy, że są z nami, wspierają nas,
pomagają. To wspaniałe, dziękujemy! Pierwszym znajomym, który się
dowiedział o naszych gościach z Ukrainy był nasz sąsiad, radny Bogdan
Dublewski. Przyszedł i powiedział, że zaraz będzie działać i we wszystkim
nam pomoże. I rzeczywiście gmina od razu zaczęła nas wspierać.Od ręki
dostałam informację z dokumentami z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, powiedziano mi, gdzie mam się skierować, jeśli będę
potrzebować dla moich gości ubrań. Tutaj ukłony w stronę strażaków
z Jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej, którzy doposażyli i ubrali "naszą
rodzinę" i przy okazji pokazali chłopcom sprzęt strażacki, co ich trochę
uspokoiło i wywołało uśmiech na twarzach. Córka zorganizowała pomoc
wśród swoich znajomych. Później sąsiadka zrobiła im podstawowe zakupy
spożywcze – owoce, warzywa, pieczywo, jajka, trochę chemii. Jeszcze tego
samego dnia inni sąsiedzi donieśli soki i napoje. A później to już ruszyła
lawina z pomocą! Zaprzyjaźniona firma z Łodzi ubrała dzieci od stóp do głów
oraz dała zabawki i materiały plastyczne, przybory do pisania.
Mocno się zmieniło Państwa życie po przyjeździe do Was Zlaty i jej
dzieci?
Prawie wcale się nie zmieniło. Jest normalnie, to była normalna decyzja
i radość, że można komuś pomóc. Nasza ukraińska rodzina mieszka sobie
spokojnie w osobnym domku. Nie narzucamy się sobie nawzajem, oni
potrzebują spokoju, bycia "u siebie". Nie wzięliśmy sobie obowiązku,
że matkujemy im cały czas. Raczej uczymy się od siebie wzajemnie,
wieczorem zajrzę do nich na kawę, herbatę – rozmawiamy na różne tematy,
na przykład o kulinariach, mąż podwozi dzieci do przedszkola. Zlata powoli
się organizuje, szuka pracy, poznaje okolicę. Czasem sobie tylko myślę,
że – choć oczywiście nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji jak ona
z rodziną i jej sąsiedzi z Ukrainy – chciałabym, żeby ktoś moją rodzinę,
dzieci, wnuki w podobnej sytuacji, w podobny sposób przyjął.
Rozmawiał Bartosz Chmiela
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Kiedy widzisz strach w oczach dzieci, to serce pęka

Szkoły też pomagają
Rozmowa ze Zlatą,
Ukrainką, która razem z dziećmi
mieszka w Ksawerowie
w domu Pani Barbary Cywińskiej.

W pomoc uchodźcom z Ukrainy zaangażowane są również szkoły
z terenu gminy Ksawerów. Uczniowie zza wschodniej granicy zostali
bardzo ciepło przyjęci.

Dobrze Panią przyjęto
w Ksawerowie, u Pani Barbary?
Wspaniale, wszyscy są bardzo
Fot. Red.
otwarci, mili – wszyscy ludzie w Polsce
Zlata przyjechała do Ksawerowa
okazują nam wsparcie i przyjaźń.
z Żytomierza
Na granicy było wielu ludzi,
którzy chcieli nam pomóc. A tutaj dostaliśmy dom, zaledwie dwa dni po
przybyciu do Polski dzieci uczą się w zerówce. Ta opieka, serdeczność, dają
mi nadzieję i wiarę, że nie zostanę sama.
Jak Pani sobie z tym wszystkim radzi, bo choć jest Pani z dziećmi
bezpieczna, to przeżycia ostatnich dni, niepokój o bliskich, którzy
zostali na Ukrainie, to na pewno wielki ciężar?
To prawda – kiedy widzisz strach w oczach dzieci i czujesz, że nie rozumieją
co się dzieje, to serce pęka. A ty musisz samemu się powstrzymać,
nie okazywać strachu, to bardzo trudne. Wracają przeżycia: na spakowanie
się miałam pięć minut, zabrałam tylko rzeczy dzieci, do granicy szliśmy
pieszo dziesięć kilometrów. I chociaż tutaj czuję się bezpieczna, to jednak
pierwszego dnia, kiedy dzieci bawiły się w ogrodzie, miałam wrażenie,
że słyszę nadlatujące samoloty. To było straszne, ale po chwili
uświadomiłam sobie, że jestem w Polsce, jest cisza i spokój, bez wojska
i wystrzałów, nic nam nie grozi. Ale przecież mąż z rodziną, przyjaciele
zostali w Żytomierzu. Codziennie czytam wiadomości, kiedy budzę się,
kiedy zasypiam, cały czas myślę o tym, co dzieje się z moją rodziną. Teraz
trochę lepiej sobie z tym radzę, ale nie da się całkiem o tym nie myśleć. Ktoś,
kto doświadczył tego, co dzieje się na Ukrainie, nigdy o tym nie zapomni.
Co w Ksawerowie jest najlepszym lekarstwem łagodzącym ten ból?
Serdeczni ludzie wokół, ogromna pomoc, uśmiech, spokój, który starają się
nam dać. W każdej sytuacji ktoś nam pomaga, podaje rękę, wszędzie
wspiera: w domu, w sklepie, w szkole, w straży pożarnej. Dzięki temu ja
i moje dzieci jesteśmy spokojni, łatwiej nam to, co spotkało naszą ojczyznę,
nasze rodziny przeżyć. Bardzo wszystkim dziękuję!
Rozmawiał Bartosz Chmiela
Fot. Archiwum

Radny Bogdan Dublewski
- Kiedy tylko dowiedziałem się,
że jedzie do nas ukraińska rodzina,
zorganizowaliśmy wspólnie z wójtem
zebranie w Urzędzie Gminy Ksawerów
i uzgodniliśmy wszystkie najpotrzebniejsze
sprawy, między innymi miejsce dla dzieci
Bogdan Dublewski
w szkole i posiłki dla nich.
Choć sytuacja była i jest dla nas wszystkich nowa, przepisy dotyczące
przyjmowania uchodźców nie są jeszcze zatwierdzone, nasz Urząd
Gminy stanął na wysokości zadania, wszystko udało nam się załatwić.
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- Na dzień 16 marca br. mieliśmy w szkole 23 dzieci z Ukrainy w wieku 7-15
lat. Dwóch chłopców uczęszcza do "zerówki", pozostałe dzieci do klas 1-7.
Trudno powiedzieć, ile jeszcze dzieci przyjmiemy. Niemal każdego dnia
ludzie przychodzą lub dzwonią do szkoły w sprawie zapisania dziecka.
Uczniowie z Ukrainy zostali bardzo ciepło przyjęci w szkole. Na początek
każdy z nich dostaje plecak z wyposażeniem – jest to efekt akcji "Plecak dla
kolegi". Z zebranych pieniędzy planujemy zakupić dla nich potrzebne
obuwie - głównie do chodzenia po szkole oraz na wf, stroje gimnastyczne
oraz inne potrzebne rzeczy. W akcje pomocowe bardzo chętnie włączają się
nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodziny naszych uczniów, a także
mieszkańcy Ksawerowa niezwiązani ze szkołą. Wszystkim darczyńcom
bardzo serdecznie dziękujemy - mówi Maria Szaszkiewicz, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie.
- Dzieci ukraińskie otrzymują podręczniki i inne materiały potrzebne na
lekcje. Chcemy, aby miały poczucie, że są częścią naszej szkoły.
Nauczyciele przygotowują dla nich dostosowane karty pracy, również
po ukraińsku. Komunikacja odbywa się często z pomocą translatora.
Polskie dzieci nie znają języka rosyjskiego, tak jak starsze pokolenia, ale
chętnie uczą się słówek i podstawowych zwrotów ukraińskich. Do naszej
szkoły od kilku lat chodzą dwie dziewczynki z Ukrainy, które pomagają
w komunikacji. Większość nauczycieli posługuje się językiem rosyjskim
co najmniej w stopniu podstawowym, wielu zapisało się na kursy języka
ukraińskiego. W klasach organizowane są zajęcia integracyjne, językowe.
Dzieci dość szybko włączają się w zespół klasowy. Nasi uczniowie opiekują
się nimi, zapoznają z życiem klasy i szkoły. Najważniejsze, co możemy dać
tym dzieciom, to zapewnienie bezpieczeństwa, uważność, zrozumienie,
kontakt z rówieśnikami, wsparcie pedagogiczno – psychologiczne - dodaje
dyrektor ksawerowskiej podstawówki.
- Od dnia 10 marca br. w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej uczy się
szóstka dzieci z Ukrainy. Dziewczynki będą uczęszczały do klasy pierwszej
i szóstej. Jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy przygotowani na przyjęcie
kolejnych uczniów w najbliższym czasie. W naszej szkole również
zorganizowano akcję "Plecak dla kolegi", dzięki której uczniowie z Ukrainy
otrzymają nowe plecaki w pełni wyposażone w przybory szkolne. Uczniowie
będą uczęszczać na dodatkowe lekcje języka polskiego, które będzie
prowadził nauczyciel z naszej szkoły. Dzieci z Ukrainy są objęte pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, do której mają prawo wszyscy uczniowie
naszej szkoły, dostępna jest dla nich biblioteka szkolna, świetlica oraz
posiłki. Oczywiście, w każdej chwili mogą liczyć na pomoc swoich
rówieśników i nauczycieli - mówi Barbara Staszewska, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.
Redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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W związku z wzrastającą liczbą
uchodźców z Ukrainy,
zwracamy się do mieszkańców
Gminy Ksawerów
z prośbą o pomoc w ich
zakwaterowaniu
Propozycje zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy prosimy
zgłaszać pod nr. telefonu:

791-218-814
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Nie ufaj bezGRANICznie!
Na prośbę Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi publikujemy
komunikat Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
z MSWiA w sprawie informacji na temat prób wykorzystania
uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy
lub usług seksualnych, czy też innych przypadków niegodziwego
traktowania.
Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość
uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym
do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego
położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą
humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup
uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę
przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy
niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń
należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących
stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.
W związku z powyższym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży
Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA
wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną
do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską (patrz
obok). W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele
Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc
Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.
Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Świadczenie dla obywateli Ukrainy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje,
iż obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską
od dnia 24.02.2022 r., na podstawie ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
mogą ubiegać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
o poniższe świadczenia:

Zapraszamy do Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ksawerowie!
Fot. Shutterstock

1. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę,
przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie
wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe,
2. świadczenia rodzinne,
3. świadczenia z pomocy społecznej.
Wyżej wymienione świadczenia może otrzymać obywatel Ukrainy, którego
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na
podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, tj. wjechał legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r. i deklaruje zamiar
pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz który został
wpisany do rejestru PESEL.
Jednocześnie informujemy, iż każdemu podmiotowi, w szczególności
osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na
jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60
dni.
Powyższe świadczenia będą przyznawane i wypłacane po wejściu w
życie przepisów wykonawczych do ww. ustawy.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście
(budynek Urzędu Gminy Ksawerów, I piętro) bądź telefonicznie:
42 213 89 91/ 42 213 89 83 oraz 511 459 724/511 459 722.
Ponadto informujemy, iż obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenia
z ZUS w postaci:
1. świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+,
2. rodzinnego kapitału opiekuńczego RKO,
3. dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u
dziennego opiekuna,
4. świadczenia z programu Dobry Start, tzw. 300+.
GOPS

Baza wolontariuszy w łódzkim
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego tworzy bazę
wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym
przed wojną mieszkańcom Ukrainy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie zaprasza
mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w zajęciach.
Oferujemy:
• rehabilitację
• ciepły posiłek
• dowóz
• miłą i przyjazną atmosferę
• wyjazdy i udział w imprezach okolicznościowych
• zajęcia plastyczne
Zapewniamy:
• wsparcie ze strony psychologa
• pomoc ze strony pracownika socjalnego w dotarciu do lekarzy, do
przychodni specjalistycznych, w załatwieniu spraw urzędowych itp
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie,
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów,
tel.: 42 212 81 25
Godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-16.00
ŚDS

Akademia Rozwoju - projekt dla kobiet
Akademia Rozwoju - Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju
rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet.
Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin
bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych
z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania
społeczności i networking.

Dzięki niej będziemy mogli szybko pomóc potrzebującym, którzy znajdą się
w Łódzkiem. Na www.lodzkie.pl/ukraina znajduje się link do formularza
zgłoszeniowego, który wystarczy wypełnić i odesłać.

To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości
i zmotywować je do działania. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.
Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny
znajdują się na stronie: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Fot. Archiwum

Nasi motocykliści i ich wspaniałe maszyny
Drugi odcinek z cyklu: "Pozytywnie zakręceni - Nasi motocykliści i ich
wspaniałe maszyny". Zachęcamy miłośników i fanów motocykli
z naszej gminy do zgłaszania swoich jednośladów w ramach
prezentowanego cyklu. Wiosną lub wczesnym latem tego roku
planowany jest również pierwszy zlot ksawerowskich pasjonatów
motocykli (szczegóły w kolejnym wydaniu).
Artur Swalski
- W swojej kolekcji posiadam trzy motocykle, pierwszy z nich to model K750
z wózkiem bocznym wyprodukowany w 1965 r., drugi to niemiecki AWO
Simson z 1960 r. i trzeci WSK M06B1 z 1968 r. Moja przygoda
z motocyklami zaczęła się w wieku 12 lat, kiedy to tata wspólnie z bratem
nauczyli mnie jeździć na popularnym wtedy motorowerze Jawa 50. Później
przesiadłem się na motorynkę, która była marzeniem każdego nastolatka,
aż w końcu samemu złożyłem - z pięciu innych motocykli, mojego własnego
Simsona. Dopiero trzy lata później zrobiłem prawo jazdy na motocykl,
a w 1997 r. kupiłem K750 z bocznym wózkiem, którym raz w roku jeżdżę na
wyścigi motocykli zabytkowych do Czech. Uczestniczę też w krajowych
zlotach i spotkaniach miłośników dwóch kółek. Co daje jazda motocyklem?
Przysłowiowy wiatr we włosach i wolność. Swoją pasją zaraziłem syna, który
już nie może doczekać się jazdy WSK-ą.
Fot. Red.

Radosław Głaszcz przy motocyklu Honda VT 700C
Redakcja

Zwierzęta bezdomne, nie kupuj - ADOPTUJ!
Zdecydowałeś/aś, że chcesz mieć psa? Zastanawiasz się, jaką rasę
wybrać i gdzie takiego psa kupić? A może poprostu zaadoptujesz
czworonoga i dasz mu prawdziwy dom? Pamiętaj jednak, aby dobrze
przemyśleć swoją decyzję, bo pies to nie zabawka, lecz obowiązek na
najbliższe lata.
Adopcja jest najlepszą formą pomocy zwierzętom przebywającym
w schronisku. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im
prawdziwego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą
na drugie, lepsze życie. Poniżej prezentujemy jednego z kilku piesków, który
szuka nowego, spokojnego domu i kochającej rodziny.
Na stronie internetowej www.gmina.ksawerow.com znajdują się
informacje dot. zwierząt, które można zaadoptować.
Fot. Archiwum

Artur Swalski (z lewej) z synem i trzema wspaniałymi motocyklami
Radosław Głaszcz
- Motocyklami interesuję się od 7 roku życia, wtedy też dostałem od taty moją
pierwszą motorynkę. I tak połknąłem bakcyla. Zacząłem szukać, podglądać
i majsterkować. Jeździłem na "komarkach" i podobnych maszynach.
Podkradałem też motocykle mojemu tacie. Pamiętam, jak na mszę
rekolekcyjną w kościele w Woli Zaradzyńskiej przyjechałem "pożyczonym"
od taty chopperem - ale była furora! Dzisiaj posiadam kilka własnych
motocykli: WFM z 1963 r., WSK M06 B1 z 1968 r.i Hondę VT 700C z 1983 r.
Robię też własny projekt "bobbera" (rodzaj zmodyfikowanego motocykla
z usuniętymi "zbędnymi" elementami - red.) na bazie modelu Suzuki
Savage, a z racji tego że moja córka w lipcu br. kończy 3 lata, to też
szykuję dla niej małą, motoryzacyjną niespodziankę. Pozdrawiam
wszystkich "pozytywnie zakręconych" miłośników motocykli.

Piesek o imieniu Miecio
Chip: 43754, samiec, ur. 01.2011, wykastrowany, imię : Miecio.
Miecio to średni piesek o wesołym usposobieniu. Ma rewelacyjny kontakt
z człowiekiem, jest ułożony, pięknie chodzi na lince treningowej. Lubi
spacery, zabawę i pieszczoty. Uwielbia aportowanie, pomimo wieku jest
bardzo zabawowy. Toleruje inne psy, ale potrafi pokazać dominujący
charakter. Jest bardzo kochanym, lubiącym przytulanie psem. Będzie
szczęśliwy spędzając ostatnie lata u boku miłej rodziny. Świetnie czułby się
mieszkając w domu z ogrodem.
Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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Przepyszne ciasto Brownie
- wg przepisu mieszkańca ul. Zachodniej

Ksawerowski Bon Żłobkowy już przyjęty!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje,
że w dniu 23 lutego 2022 roku Rada Gminy Ksawerów jednogłośnie
przyjęła projekt wójta gminy Ksawerów w sprawie wprowadzenia
programu pod nazwą "Ksawerowski bon żłobkowy".

Fot. beszamel.se.pl

Program skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 i ma na celu
pomoc w częściowym pokryciu opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
Bon przysługuje matce albo ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do dnia objęcia dziecka
wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia
w roku, w którym dziecko ukończy 3 lata, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
• rodzice/opiekunowie są zameldowani i zamieszkują na terenie gminy
Ksawerów oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach,
• została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem
prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem
zatrudniającym opiekuna dziennego,
• rodzice/opiekunowie są zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej i czynnie wykonują pracę zarobkową, co oznacza
wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub
świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy
zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub
spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Wysokość bonu wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko
uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna
i przyznawany jest na okres świadczeniowy.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Ksawerów,
w nowej edycji programu "Ksawerowski bon żłobkowy", spośród
koniecznych do spełnienia warunków wyłączony został punkt
dotyczący kryterium dochodowego.
Nowa edycja Programu "Ksawerowski bon żłobkowy" wejdzie w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego. O terminie wejścia w życie Uchwały
w sprawie wprowadzenia programu pod nazwą "Ksawerowski Bon
Żłobkowy" powiadomimy mieszkańców odrębną informacją.
GOPS

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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Ciasto Brownie poleca się wszystkim miłośnikom czekolady
Składniki:
- około 250g gorzkiej czekolady połamanej na kawałki
- opcjonalnie, dodatkowe 100g gorzkiej czekolady połamanej
na kawałki
- 200 g masła pokrojonego w kostkę (oraz trochę do posmarowania
formy)
- 175 g drobno zmielonego cukru lub cukru pudru
- 125 g brązowego cukru
- 4 duże jajka
- 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii
- 115 g mąki pszennej
- szczypta soli morskiej (do smaku)
Przygotowanie:
Nagrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Formę o wymiarach ok.
30cm/25cm posmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.
Czekoladę w podstawowej ilości ok. 250g oraz masło należy rozpuścić
poprzez umieszczenie składników w metalowym garnuszku/misce
i postawienie naczynia na garnku z gotującą się wodą w taki sposób,
żeby garnuszek/miska nie dotykała spodem powierzchni wody.
Składniki od czasu do czasu mieszamy. Czekoladę i masło można
również rozpuścić w mikrofalówce (pamiętaj, żeby w tym przypadku
nie zakrywać wierzchu garnuszka lub miski).
Do rozpuszczonych składników dodajemy cukry, roztrzepane rózgą
jajka i ekstrakt waniliowy, a następnie całość mieszamy do momentu
uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie dodajemy przesianą
mąkę, sól i ponownie mieszamy do uzyskania jednolitego ciasta.
Otrzymaną w ten sposób masę przekładamy do przygotowanej
wcześniej formy i wyrównujemy tak, aby ciasto miało jednolitą grubość.
Pieczemy przez ok. 40 minut obracając formę w połowie pieczenia.
Jeżeli dodajemy dodatkową porcję czekolady należy wyjąć ciasto
w połowie pieczenia, położyć na wierzchu kawałki czekolady
(tak, aby dociskały wierzch ciasta) i ponownie włożyć do piekarnika.
Ciasto po upieczeniu należy zostawić do ostygnięcia. Podajemy
pokrojone w kawałki.Smacznego!
Redakcja / karmelowy.pl
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Dwa wspaniałe bale
- karnawałowy i walentynkowy

Pomagamy chorej koleżance

Oj, wytańczyły się przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie.
W lutym br. dzieci uczestniczyły w dwóch balach: karnawałowym
i walentynkowym, bawiąc się przy tym znakomicie.

Na pomoc małej Róży, chorej dziewczynce z Ksawerowa, ruszyły
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie. Z inicjatywy pań
nauczycielek zorganizowano w przedszkolu specjalną akcję.

Na pierwszym balu prym wiodły postacie z bajek, księżniczki i super
bohaterowie. Oprócz tańców były też animacje i konkursy z nagrodami.
Na drugim balu, tym w dniu zakochanych, przedszkolaki obdarowały się
samodzielnie wykonanymi "walentynkami", uczestnicząc w tematycznych
quizach. Zabawa była przednia!
Gminne Przedszkole w Widzewie

Pracownicy przedszkola upiekli ciasta, dzieci wykonały przepyszne
babeczki, które wystawiono na sprzedaż. Rodzice przedszkolaków
zaangażowali się w pomoc na rzecz chorej mieszkanki naszej gminy,
a dzieci, które równie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, czerpią
dużą radość z pomagania innym.
Gminne Przedszkole w Widzewie
Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Pomagamy!

Przedszkolaki na balu karnawałowym

Fot. SP Ksawerów

Z sercem dla Ukrainy

Pedagodzy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie zaangażowani w pomoc dla sąsiadów zza wschodniej granicy
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie społeczność Szkoły
Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie zaangażowała
się w akcję niesienia pomocy mieszkańcom tego kraju.
Na apelu 2 marca wszystkich poległych i rannych uczczono minutą ciszy,
a dzielnych obrońców gromkimi brawami. Nauczyciele przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy dla ukraińskiej rodziny, która zamieszkała w Ksawerowie.
Szkoła z otwartymi ramionami przyjmuje nowych uczniów – dzieci
ukraińskich uchodźców. W dniu 4 marca obchodzono Dzień Solidarności
z Narodem Ukraińskim - uczniowie założyli tego dnia stroje w barwach
niebieskich i żółtych.

16

Od 7 marca członkowie Szkolnego Koła PCK rozpoczęli kwestę na rzecz
Ukrainy. We współpracy z OSP w Woli Zaradzyńskiej przeprowadzono
zbiórkę dla broniących się Ukraińców. Zebrane rzeczy zostaną przekazane
do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd będą
przetransportowane na Ukrainę.
Nasza szkoła i Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej wspólnie
zorganizowały akcję "Plecak dla kolegi" (patrz strona obok), by przygotować
dla ukraińskich dzieci przybory szkolne. To najważniejsze działania podjęte
do tej pory. Jeśli sytuacja się nie zmieni, na pewno będzie ich więcej,
a chętnych do niesienia pomocy nie zabraknie.
SP w Ksawerowie

W W W. G M I N A . K S AW E R O W. C O M
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Kultura przez duże K
- "Wędrowni sztukmistrzowie"

Akcja "Plecak dla kolegi"
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej
i Szkoła Podstawowa w Ksawerowie
wspólnie organizują akcję
"Plecak dla kolegi" w ramach akcji
pomoc dla Ukrainy.

27 lutego br. w GDKzB w Ksawerowie, z cyklu imprez kulturalnych
"Niedziela u Hoffmana" odbył się wyjątkowy koncert zespołu Quinteto
el Tango i Emilia Kudra, specjalizującego się wykonywaniu
nowocześnie skomponowanych lub na nowo zaaranżowanych tang.
Jest to muzyka niezwykle emocjonalna, melodyjna, czasami wściekle
trudna wykonawczo o przepięknej urodzie i wdzięku.

Zbieramy tylko nowe:
plecaki, piórniki, długopisy, kredki, ołówki,
pisaki, gumki do ścierania, nożyczki, linijki ,
ekierki, zeszyty w kratkę i w linię, bloki
rysunkowe a4, bloki kolorowe a4,
komplety farb plakatowych, pojemniki
na śniadanie (kanapniki), bidony i worki na buty.

To był piękny i niezapomniany występ, który zgromadził liczną,
ksawerowską publiczność. Brawurowa wokalistka, fenomenalni muzycy
i atmosfera towarzysząca najlepszym wydarzeniom artystycznym. Quinteto
el Tango i Emilia Kudra w programie "Wędrowni sztukmistrzowie" to uczta
dla duszy na najwyższym poziomie. To Kultura przez wielkie K w małym
Ksawerowie.
GDKzB/Redakcja
Fot. GDKzB

Akcja trwa od 4 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. na terenie szkół
Gminy Ksawerów. Chcielibyśmy wyposażyć wspólnie 12 plecaków.
Koordynatorem akcji "Plecak dla kolegi" na terenie Szkoły Podstawowej
w Woli Zaradzyńskiej jest p. Dominika Makowska, a na terenie Szkoły
Podstawowej w Ksawerowie p. Aneta Lisiecka.
Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Pomaganie jest proste
W lutym obchodziliśmy Światowy Dzień Kota, który był okazją, żeby
pomyśleć o tych sympatycznych czworonogach. Z pomocą ruszyli
uczniowie ksawerowskiej podstawówki.
Fot. SP Ksawerów

Quinteto el Tango i Emilia Kudra (na pierwszym planie)
oraz licznie zgromadzona ksawerowska publiczność

Spotkanie z Łukaszem Barysem
laureatem "Paszportów Polityki 2021"
W czwartkowy wieczór 10 lutego br. w GDKzB gościł laureat
"Paszportów Polityki 2021" w kategorii literatura. Pabianiczanin
Łukasz Barys, bo o nim mowa, to poeta i prozaik, student prawa
i polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim.

Najmłodsi uczniowie zaangażowani w akcję pomocy kotom
W Szkole Podstawowej w Ksawerowie od stycznia br. do początku ferii
zimowych trwała akcja zbierania żwirku, mokrej karmy oraz kocy
- czyli przedmiotów nieodzownych przy opiece nad tymi zwierzętami. Akcję
koordynowały panie Dorota Łuczak i Anna Skrzydlewska. Działania
skierowane były dla tymczasowego "kociego" domu, który już kilka lat działa
w Ksawerowie. Jest on prowadzony przez wolontariuszkę Grupy
Miauczykotek fundacji Viva, która opiekuje się w chwili obecnej kotami
z naszej gminy - chorymi, z wypadków, których leczenie jest kosztowne,
kotami wymagającymi tymczasowej albo długotrwałej pomocy człowieka
oraz porzuconymi lub bezdomnymi. Wolontariuszka jest zarejestrowana
jako pierwszy w gminie Społeczny Opiekun Zwierząt. W zbiórce wzięła
udział społeczność naszej szkoły.
Podziekowania dla dzieci i rodziców za wsparcie działań w naszym
środowisku lokalnym. Wasze ogromne serca pozwolą kociej rodzinie
przetrwać kolejne, trudne chwile.
SP w Ksawerowie
nr 2/2022

Opublikował książkę z wierszami "Wysokie Słońce", za którą otrzymał
nagrodę w konkursie "Złoty Środek Poezji" oraz powieść "Kości, które nosisz
w kieszeni". Laureat wielu konkursów literackich opowiadał mieszkańcom
naszej gminy o kulisach powstania książki, czytał również swoje wiersze.
GDKzB
Fot. archiwum/pabianice.tv

Łukasz Barys

Obejrzyj film na kanale youtube
GDKzB w Ksawerowie

WWW.GMINA.KSAWEROW.COM
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Zimowe warsztaty, czyli ferie w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką

Jedną z atrakcji zimowych warsztatów był występ teatru lalkowego
- dzieci mogły wcielić się w role aktorów i samodzielnie animować wybrane lalki - kukiełki
W trakcie tegorocznego zimowego wypoczynku GDKzB zaproponował
dla grupy dzieci i młodzieży udział w warsztatach artystycznych.
Każdego dnia odbywały się warsztaty plastyczne, muzyczno-ruchowe,
teatralne, były też gry i zabawy dydaktyczne. Przez pięć kolejnych dni
(od 14 do 18 lutego) wszyscy fantastycznie się bawili i na nudę nikt nie
narzekał.

Niezapomnianym przeżyciem było przedstawienie teatru lalek,
po zakończeniu którego dzieci (były zachwycone!) mogły spróbować
samemu animować kukiełki. Dodatkową atrakcją była rozmowa z gościem
Studia Filmowego SEMAFOR, który pokazał i opowiedział o tajnikach
animacji filmowej, a kulinarną niespodzianką było samodzielne robienie
prawdziwej, smakowitej pizzy.
Redakcja

Pierwszego dnia zimowych warsztatów były tańce, samodzielne rysowanie
komiksów i wycinanie serduszek. W kolejnych dniach dzieci m.in. uczyły się
kaligrafii, wspólnie śpiewały piosenki, bawiły się w Indian i były w kinie.

Kreatwyne zabawa i warsztaty (Indiańskie ozdoby)
na świeżym powietrzu

Dowiedz się więcej na...
Nauka tańca

www.kultura-ksawerow.pl
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Fotografie: GDKzB w Ksawerowie
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SPORT

Obozy zimowe - przygotowanie do kolejnej części sezonu i Mistrzostw Polski

Basket
Grupa U11-U13 Basket 4EVER Ksawerów na lodowisku w Sieradzu
Tradycyjnie już, jak co roku, klub Basket 4EVER Ksawerów
zorganizował dla swoich koszykarek w drugim tygodniu zimowych
ferii treningi przygotowawcze do kolejnej, drugiej części sezonu.

Oczywiście, oprócz treningów i zajęć przygotowawczych nie mogło
zabraknąć wspólnej integracji oraz miło spędzonego czasu.
Wszystkim drużynom życzymy sukcesów w ostatecznej fazie rozgrywek
sezonu 2021/2022. Trzymamy kciuki za dobre mecze!

Mowa tutaj o drużynach z rocznika U13, U15 i U17, dla których był to okres
wzmożonej pracy i przygotowań do nadchodzących Mistrzostw Polski.
W tym roku zespoły rozjechały się po całym województwie łódzkim trenując
m.in. w Sieradzu i w Bełchatowie. Najmłodsze "Koszyczki" zostały
w Ksawerowie, ale na nudę narzekać nie mogły.

Basket 4EVER Ksawerów

Koszykarki z rocznika U17 po treningu Krav Magi
wspólnie z klubem United Krav Maga Tuszyn

nr 2/2022

"Koszyczki" (U7-U10) podczas zabawy z piankoliną
na sali w Ksawerowie
Fotografie: Basket 4EVER Ksawerów
WWW.GMINA.KSAWEROW.COM
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Niezbędnik kibica
- terminarze rozgrywek drużyn GKS-u Ksawerów w rundzie wiosennej

Klasa okręgowa

B klasa

19.03 sobota | godz. 15.00 | GKS Ksawerów - ŁKS III Łódź S.A
27.03 niedziela | godz. 15.00 | UKS SMS Łódź - GKS Ksawerów
02.04 sobota | godz. 15.30 | GKS Ksawerów - Włókniarz Zgierz
10.04 niedziela | godz. 11.00 | Sokół II Aleksandrów - GKS Ksawerów
15.04 piątek | godz. 18.30 | GKS Ksawerów - Ner Poddębice
23/24.04
| godz. ------ | Sarnów - GKS Ksawerów
29.04 piątek | godz. 18.30 | GKS Ksawerów - MUKS Włókniarz P-ce
07.05 sobota | godz. 17.00 | GKS Ksawerów - Wiktoria Rąbień
14/15.05
| godz. ------ | Różyca - GKS Ksawerów
21.05 sobota | godz. 17.00 | GKS Ksawerów - AKS SMS Łódź
27.05 piątek | godz. 19.00 | Termy Uniejów - GKS Ksawerów
01.06 środa | godz. 19.00 | GKS Ksawerów - Górnik Łęczna
04/05.06
| godz. ------ | KAS Konstantynów - GKS Ksawerów
11.06 sobota | godz. 18.00 | GKS Ksawerów - Iskra Dobroń
18.06 sobota | godz. 17.00 | Zawisza Rzgów - GKS Ksawerów

10.04 niedziela |
03.05 wtorek |
21/22.05
|
05.06 niedziela |

godz. 12.00 |
godz. 15.00 |
godz. -------- |
godz. 16.00 |

GKS Ksawerów - Metalowiec Łódź
GKS Ksawerów - Start Brzeziny
GKS Ksawerów - Milan II MSMS Łódź
GKS Ksawerów - Kolejarz II Łódź

Trampkarz C1
26.03 sobota
09.04 sobota
07.05 sobota
21/22.05

|
|
|
|

godz. 16.30 | GKS Ksawerów - ChKS Łódź
godz. 11.00 | GKS Ksawerów - Kolejarz Łódź
godz. 11.00 | GKS Ksawerów - ŁAF II
godz. ------ | GKS Ksawerów - MUKS Włókniarz P-ce II

Zapraszamy piłkarskich kibiców do wspólnego dopingu podczas
meczów drużyn GKS Ksawerów, które będą rozgrywane
na Stadionie Sportowym w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Hubala
51/55.
GKS Ksawerów

Młodzik D1
09.04 sobota
30.04 sobota
14.05 sobota
28.05 sobota

|
|
|
|

godz. 14.30 | GKS Ksawerów - UKS SMS II Łódź
godz. 10.00 | GKS Ksawerów - Iskra Dobroń
godz. 10.00 | GKS Ksawerów - MUKS Włókniarz P-ce
godz. 10.00 | GKS Ksawerów - Zawisza Rzgów

Zimowy obóz przygotowawczy
rocznika 2011/2012
Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów z rocznika 2011/2012 podczas
zimowej przerwy szlifowali swoją formę na obozie przygotowawczym
w Licheniu Starym, w Hotelu Atut Wielkopolskie Centrum
Konferencyjne.
Fot. GKS

Orlik E1
02/03.04
| godz. -------- | GKS Ksawerów - LKS Jutrzenka Bychlew
09/10.04
| godz. -------- | GKS Ksawerów - Iskra Dobroń
30.04/01.05 | godz. -------- | GKS Ksawerów - Jagiellonia Tuszyn

Żak F1
Piłkarze GKS-u Ksawerów rocznik 2011/2012 podczas zimowego obozu

09.04 sobota | godz. 10.00 | GKS Ksawerów - LKS Jutrzenka Bychlew
07.05 sobota | godz. 10.00 | GKS Ksawerów - PTC Pabianice
Uwaga! Te dwa mecze rozegrane zostaną na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie.
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Oprócz codziennych treningów i sportowej rywalizacji w meczach
sparingowych (chłopcy m.in. wygrali pewnie z zespołem Arki Gdynia 5:3
i rozbili w pył Akademię Piłkarską Reissa 15:6!), był czas na zabawę oraz
regenerację.
Jedno jest pewne, wszystkie obozowe rozgrywki zapewniły nie tylko
piłkarskie emocje, ale przygotowały naszych młodych zawodników
do piłkarskich pojedynków na najwyższym poziomie. Powodzenia!
GKS Ksawerów
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