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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy i jej gościom 
najserdeczniejsze życzenia. Aby zbliżające się święta były wesołym, 

rodzinnie spędzonym czasem. 
Niech nadchodzący 2022 Rok przyniesie same pogodne dni 

oraz dostarczy wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Wójt Gminy Ksawerów

Adam Topolski

Szanowni mieszkańcy gminy Ksawerów,

To nie lodówki mają być pełne,
ale serca powinna wypełniać miłość

Fot. Red.
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Fot. Red.

Zabłyśnij i weź udział w konkursie
na najładniejszą, świąteczną iluminację

strona 15

Mamy grunt na medal!
Ksawerów najlepszy w województwie

Fot. paih.gov.pl
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ŚWIĄTECZNIE

Niech Nowonarodzony pomaga 
nam odnaleźć w sobie spokój, nadzieję... 

Wszystkim mieszkańcom gminy Ksawerów
życzymy spokojnych i rodzinnych świąt

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy gminy Ksawerów,

Zbliżają się piękne Święta Bożego Narodzenia, najcieplejsze, 
mimo zimy, najbardziej rodzinne, wyczekiwane przez wielu 

z nas. Niech będą one czasem refleksji, spokoju ducha, 
oddechu od codzienności. Abyśmy wspólnie mogli

odłożyć na bok troski dnia codziennego.

Niech Nowonarodzony pomaga nam odnaleźć w sobie spokój, 
nadzieję i radość z życia w naszych rodzinach, lokalnej 

społeczności. Niech łagodzi ból tych, których szczególnie 
mocno – osobiście lub w rodzinie – dotknęła pandemia.

Życzę lepszego Nowego Roku, niech wszystko się układa 
po Państwa myśli. Życzę pogody ducha, uśmiechu, 

samych dobrych chwil i dobrych ludzi wokół. 

Szczęścia i dostatku, dobrego 2022 roku!

Wójt Adam Topolski

Fot. Archiwum

Adam Topolski - wójt gminy Ksawerów

Fot. Red.

Radni gminy Ksawerów

Życzymy świąt radosnych, 

bo to piękny czas, 

kiedy znów możemy wspominać 

i przeżywać Narodzenie Jezusa, 

możemy znów go na nowo odnaleźć. 

Życzymy spokoju, 

bo wielu z nas bardzo go dziś potrzeba 

– po miesiącach pracy, 

życiu z pandemią w tle. 

Życzymy świąt rodzinnych, 

spędzonych w ciepłej domowej atmosferze, 

wśród bliskich i przyjaciół. 

Świąt pełnych wzajemnej życzliwości i wyrozumiałości.

Niech w Nowym Roku 

spełnią się wszystkie Państwa plany i marzenia, 

niech będzie to czas bez trosk i zmartwień.  

Zdrowia, wszelkiej pomyślności w 2022 roku!

Przewodniczący i radni Rady Gminy Ksawerów

Fot. Shutterstock
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ŚWIĄTECZNIE Z GOŚCIEM WYDANIA

Rozmowa z arcybiskupem seniorem archidiecezji łódzkiej 
Władysławem Ziółkiem, w latach 1986–2012 biskupem diecezjalnym 
łódzkim.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a my jesteśmy – z roku na rok – 
coraz bardziej zabiegani. Owszem, wiemy że idą święta, czekamy 
na nie, ale okres przedświąteczny spędzamy najczęściej w sklepach, 
w pośpiechu, domowej krzątaninie. I kiedy jest już Boże Narodzenie, 
nie bardzo dociera do nas istota tych świąt, nie potrafimy jej zauważyć, 
poczuć. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego wybieramy najpierw
 "przedświąteczną gorączkę", a później pustkę w święta? 
To prawda, że okres przedświąteczny jest czasem zabiegania, 
ale ważne jest, by się w tym wszystkim nie zagubić. Owa pustka, 
o której pan mówi, może rzeczywiście pojawić się w sercach ludzi, 
ale myślę, że jest ona właściwa tym, którzy święta Bożego 
Narodzenia przeżywają jedynie dla tradycji lub też widzą je tylko jako 
święto rodzinne, lecz bez uwzględnienia jego najważniejszego 
wymiaru, tego religijnego. Być może niektórzy nie za bardzo 
orientują się już z jakiego powodu świętują. 
Tym bardziej w tym przedświątecznym czasie konieczna 
jest refleksja i zaduma, aby nikomu nie umknęło to, 
co jest w tych świętach najważniejsze: KTO jest 
najważniejszy i dla KOGO całe to zabieganie? 
W przeciwnym razie można rzeczywiście całkowicie 
zagubić sens świętowania. Jakie jest więc źródło 
naszej chrześcijańskiej radości i nadziei? 
Jest nim Ten, który dla nas ludzi i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. 
I jest to najpiękniejszy czas w dziejach historii 
ludzkości, odkąd Syn Boży podzielił los człowieka. 
Jezus przyszedł na świat, aby nas pojednać 
z Bogiem Ojcem, aby wypełnić pustkę 
ludzkiego serca, aby napełnić je swoją 
obecnością i łaską. 

Mógłby ksiądz arcybiskup podpowiedzieć, 
przypomnieć, co powinniśmy zrobić 
czekając na Boże Narodzenie? 
Może to nic wielkiego i trudnego, 
a pomoże w lepszym świętowaniu? 
W naszym przygotowaniu się do owocnego przeżywania świąt Bożego 
Narodzenia przychodzi nam z pomocą liturgiczny okres zwany adwentem. 
To czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana, na Narodzenie Syna 
Bożego, który rozświetla ciemności naszego wnętrza i sprawia, 
że z nadzieją i ufnością możemy patrzeć w przyszłość. To czas spojrzenia 
na historię zbawienia i możliwość przeżywania jej jeszcze raz, na nowo, 
w naszej teraźniejszości. A świadomie przeżywana bliskość Boga wyzwala 
w nas większą otwartość na bliźniego, szczodrość i chęć niesienia pomocy 
szczególnie ludziom potrzebującym wsparcia duchowego czy materialnego. 
Nie dziwią zatem rozliczne przedświąteczne zbiórki, przygotowywanie 
paczek z prezentami, organizowanie wigilii dla ubogich czy samotnych, 
bo taka jest potrzeba serca człowieka, który ma świadomość, że oto 
nadchodzi Ten, który pragnie nas swoim ubóstwem ubogacić.

My, chrześcijanie głęboko wierzymy, że w Betlejem narodził się Jezus, 
Zbawiciel człowieka i świata. Dlatego właśnie świętujemy. Na tym też warto 
się skupić w tych przedświątecznych i świątecznych dniach. 

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas choinka, prezenty, 
przysmaki na stole, leniuchowanie. Czego na tej "świątecznej liście" 
brakuje? Co dla księdza arcybiskupa jest najważniejsze już w czasie 
samych świąt?

Z różnych powodów, może się zdarzyć, że w czasie świąt 
  zabraknie wielu rzeczy, a może nawet i osób, ale nigdy nie może    

               zabraknąć Tego, bez którego święta Bożego Narodzenia nie  
          miałyby sensu. Byłoby wielkim dramatem, gdyby w tym       
                   czasie dla naszego Zbawiciela zabrakło miejsca w naszym 

     sercu, jak śpiewamy w jednej z naszych kolęd. Wówczas    
     powtórzyłaby się tragiczna historia betlejemskiej gospody. 
     Staramy się więc przygotować nasze serca, prostować 
     życiowe ścieżki dla przychodzącego do nas Mesjasza. 

I czynimy to z wielką radością i nadzieją, choć nie bez 
trudu i wyrzeczeń. Dlatego nie można sobie 
  wyobrazić nadchodzących świąt bez 
        należytego duchowego przygotowania, 
    szczególnie poprzez udział w Mszach 
           roratnich, uczestnictwo w rekolekcjach 

z przedświąteczną spowiedzią. 
W wigilijny wieczór nie może 
zabraknąć łamania się opłatkiem, 
  śpiewu naszych pięknych kolęd, 
   czy nocnej liturgii zwanej 
    Pasterką. Narodzenie Jezusa 
    Chrystusa znajduje się 

w centrum historii świata. 
Od tego wydarzenia liczy 
się jakby od początku 

     czas (nowa era), a światło bijące 
z betlejemskiej groty oświeca całe 

       nasze życie. I to jest najważniejsze, 
      to jest najpiękniejsze.

Jak obronić się przed presją otoczenia 
(przecież wszyscy zapełniają lodówki - 

to i ja też muszę, itd.), wszechobecnymi reklamami, potrzebą 
kupowania na zapas? Jakich argumentów wobec siebie samego użyć?
Reklama w naszym społecznym życiu stała się wszechobecna, a niektórym 
wydaje się tak nieodzowna, że wyznacza kierunek i sens życia. A przecież 
reklama na przykład typu: jestem tym, co jem jest absurdalna. Czy tak 
powinno być? Chrześcijanin powinien raczej twierdzić: jestem tym, czym 
żyję. Myśl św. Augustyna wyrażała się w sformułowaniu: karmię was tym, 
czym sam żyję. A więc, nie lodówki mają być pełne, ale nasze serca 
przepełnione miłością Boga i człowieka. Miał rację św. Stanisław Kostka 
często powtarzając: Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę 
żyć. Może właśnie w kontekście przesadnych świątecznych zakupów warto 
przypomnieć sobie wołanie św. Jana Pawła II, aby wciąż dążyć do tego, 
by więcej być aniżeli więcej mieć.

ks. Władysław Ziółek - arcybiskup senior archidiecezji łódzkiej 

Fot. Red.

To nie lodówki mają być pełne, ale serca powinna wypełniać miłość

cd. str.4
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ŚWIĄTECZNIE Z GOŚCIEM WYDANIA / ŻYCZENIA

Boże Narodzenie to święta rodzinne, ale koronawirus wiele rodzin 
znów pewnie rozdzieli, niektórzy spędzą je samotnie. Co może być 
lekarstwem na tę rozłąkę, jak sobie z nią radzić?
Niestety, samotność najbardziej można odczuć właśnie podczas tych świąt. 
My kapłani, często słyszymy o smutku tych osób, o których czasem nie 
pamiętają nawet najbliżsi. Nieraz jest to rozłąka podyktowana zrozumiałymi, 
obiektywnymi przyczynami. Aby sobie z tymi sytuacjami poradzić, trzeba 
sobie koniecznie uświadomić, że Jezus przychodzi na świat, aby nikt i nigdy 
nie czuł się osamotniony. On jest naszym Emmanuelem, czyli 
Bogiem–z–nami. Zapewnia nas przecież mówiąc: Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni aż do skończenia świata. Kto z wiarą potrafi przyjąć to słowo 
Chrystusa doświadczy Jego bliskości w każdej sytuacji swojego życia. Ale 
pamiętajmy też, że Jezus, który objawił się światu w rodzinie i przez rodzinę 
wskazuje nam właśnie to środowisko jako naturalne miejsce rozwoju 
człowieka, jego wzrastania i dojrzewania w wymiarze ludzkim 
i chrześcijańskim. Dlatego tak ważne jest, abyśmy przeżywali Święta 
w kręgu najbliższych osób. Dzięki temu ratujemy człowieka, ratujemy 
rodzinę i międzyludzkie relacje, ratujemy świat.

A tak przy okazji pandemii i koronawirusa – czy nie jest to dobry 
pretekst, żeby z wielu duchowych obowiązków samemu się 
rozgrzeszyć, tłumacząc sobie, że koronawirus zamyka przecież także 
kościoły?
Dla ludzi głęboko wierzących niemożność stacjonarnego przyjmowania 
sakramentów i uczestniczenia w liturgii Kościoła jest bardzo trudnym 
doświadczeniem, czasem nawet osobistym dramatem. Mamy przecież 
za sobą święta, podczas których wielu ze łzami w oczach odchodziło 
od zamkniętych drzwi świątyń, gdy obowiązywały ściśle określone limity 
dotyczące uczestników zgromadzeń. Być może u ludzi religijnie letnich 
i oziębłych obostrzenia związane z pandemią jeszcze bardziej utrwaliły 
postawę obojętności albo stały się usprawiedliwieniem dla 
niepraktykowania. Mam jednak głęboką nadzieję, że i oni zrozumieją, że bez 
życiodajnej, osobistej relacji z Bogiem człowiek duchowo usycha jak owa 
latorośl, która nie trwa w winnym krzewie.

Nie wiem, czy ksiądz arcybiskup odwiedził kiedyś naszą gminę 
Ksawerów, a jeśli tak, to jak Wasza Ekscelencja ją zapamiętała?
Przez ponad 40 lat mojej posługi biskupiej miałem wielokrotnie okazję 
przebywać na terenie gminy Ksawerów. Były to głównie wizyty 
duszpasterskie w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej (odpusty, 
bierzmowania, jubileusze), ale też spotkania z Siostrami Karmelitankami 
w ich Domu Zakonnym. Nadto dane mi było w odpowiedzi na oczekiwanie 
wiernych erygować w 2008 roku parafię Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, a po czterech latach poświęcić 
nową świątynię. Było więc wiele okazji, by bliżej poznać życie i działalność 
mieszkańców gminy. Z podziwem obserwowałem liczne inicjatywy 
społeczne, gospodarcze i kulturalne, a także szeroki wachlarz ośrodków 
edukacyjnych, począwszy od przedszkola aż po Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny SGGW w Warszawie działający przez wiele lat 
w Ksawerowie-Widzewie. Po przejściu na emeryturę zamieszkałem 
w Łodzi-Rudzie i stałem się poniekąd Waszym sąsiadem.

Życząc księdzu arcybiskupowi, by nowonarodzony Chrystus obdarzał 
Waszą Ekscelencję potrzebnymi łaskami, siłami i zdrowiem, proszę 
o życzenia dla mieszkańców naszej gminy, słowo do naszych 
czytelników.
Dziękuję za życzenia skierowane pod moim adresem. Jestem za nie 
niezmiernie wdzięczny. Korzystając z okazji goszczenia na łamach Waszej 
gazety, pragnę i ja z całego serca odwzajemnić bożonarodzeniowe 
życzenia, którymi obejmuję wszystkich mieszkańców gminy i czytelników 
"Echa Gminy Ksawerów". Czynię to słowami naszej polskiej kolędy:
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej siłę swą siłą.

Niech przychodzący na świat Zbawiciel darzy obfitością swoich łask gminę 
Ksawerów: tę małą, i jak ufam, miłą także Panu Bogu ojczyznę.

Wszystkiego świątecznego!

Fot. Archiwum

Szanowni Mieszkańcy gminy Ksawerów,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy wielu radosnych chwil spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze, bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy nadziei, zadumy nad płomieniem świecy,

odpoczynku, nabrania dystansu do tego, co wokół.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku

towarzyszą Państwu szczęście, zdrowie i pomyślność, 

a wiara codziennie dodaje sił i energii.

Życzą dyrektorzy, kierownicy i pracownicy referatów

oraz jednostek organizacyjnych Urzędy Gminy Ksawerów 

(szkół, przedszkoli, GDKzB, GOPS-u, ŚDS-u,  

Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów, SPZOZ MEDiKSA,

druhowie strażacy z jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej) 

przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń

oraz organów i instytucji współpracujących

Rozmawiał Bartosz Chmiela



nr 8/2021 WWW.GMINA.KSAWEROW.COM 5

ŚWIĄTECZNIE

Rozmowa z siostrami karmelitankami ze Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które od ponad 20 lat prowadzą 
w Ksawerowie przedszkole.

W jaki sposób powinniśmy przygotować się do Świąt Bożego 
Narodzenia, jak je przeżyć, spędzić, dostrzec to co najistotniejsze, 
nie zgubić tego co najważniejsze?
s. Gracja (dyrektor przedszkola, nauczycielka): Aby dostrzec, to co 
najistotniejsze i nie zgubić tego, co najważniejsze, konieczne jest dobre 
przygotowanie nie tylko domów, dekoracji, prezentów, potraw, ale przede 
wszystkim naszych serc. Jeśli chodzi o osoby wierzące, to na pewno będzie 
to głębokie przeżycie rekolekcji, dobra spowiedź, uczestnictwo we mszy 
roratniej, znalezienie czasu na modlitwę. Pozostałym osobom proponuję 
chwilę na wyciszenie się, zastanowienie się nad jakością naszych relacji 
z rodziną, bliskimi, współpracownikami, usłyszenie i zrozumienie samego 
siebie. W dobrym i spokojnym przeżyciu Adwentu na pewno pomoże też 
rozplanowanie konkretnych zadań i podzielenie obowiązków w rodzinie. 
W naszym klasztorze od wielu lat praktykujemy taki styl i bardzo to sobie 
chwalimy. A jeśli chodzi o nasze przygotowania duchowe, to jednym 
z karmelitańskich zwyczajów jest tzw. "dzień skupienia z Dzieciątkiem". 
Każda z nas, z sióstr, spędza wybrany dzień w milczeniu, modląc się 
i adorując Dzieciątko Jezus.

s. Teofana (nauczycielka): W przeżywaniu świąt nie możemy zapomnieć, 
że chodzi w nich o Maleńkiego Boga, który dla nas staje się Człowiekiem, bo 
tak łatwo można Go zgubić w "tonach jedzenia i milionach prezentów". 
Najgłębsze spędzenie tego czasu odbywa się niezmiennie 
na każdej Mszy Świętej, gdzie Bóg oddaje nam się cały. Wtedy mamy więcej 
siły i mocy, by tworzyć piękne, pełne miłości, czułości, szacunku relacje 
z naszymi bliskimi. Ważne jest też podtrzymywanie polskich tradycji 
związanych z Bożym Narodzeniem: Wieczerza Wigilijna, puste miejsce przy 
stole, dzielenie się opłatkiem, wspólna modlitwa, przeczytanie Słowa 
Bożego i oczywiście śpiew kolęd.

Boże Narodzenie jest raz w roku. To dla nas – chrześcijan, wyjątkowy 
czas. Czego powinien nas uczyć przede wszystkim?
s. Laura (nauczycielka): Czas Świąt Bożego Narodzenia uczy nas przede 
wszystkim odnajdywania i przyjmowania Boga w drugim człowieku. 
Postawa bliskości, czułości, wrażliwości na drugiego, dzielenia się sobą 
i posiadanymi dobrami powinna nam towarzyszyć nie tylko w świątecznym 
okresie, ale zawsze, choć dobrze wiemy, jakie to trudne…

Jak siostry spędzają Boże Narodzenie? Czy mają coś "swojego", 
tradycyjnego, kojarzonego tylko z tymi świętami?
s. Cordis (nauczycielka): 
Mamy trochę zwyczajów, które pomagają nam głębiej przeżyć Tajemnicę 
Bożego Narodzenia, ale w pełni można je poznać i docenić będąc 
w zgromadzeniu. Jednym z nich, bardzo ciekawym, jest "szukanie 
Dzieciątka" w Niedzielę Świętej Rodziny. Polega on na tym, że s. Przełożona 
chowa malutki wizerunek Dzieciątka Jezus, a zadaniem wspólnoty jest 
odnalezienie go. Przypomina to nam wydarzenie znalezienie Jezusa 
w świątyni przez Maryję i Józefa, Jezusa, który i w naszym życiu czasami 
jakby się gubi, nie czujemy Jego obecności, bliskości… To dla nas ważne, 
by nieustannie Go poszukiwać i odnajdywać w szarej codzienności.

Czy mogę poprosić o świąteczne słowo dla naszych czytelników, 
dla mieszkańców gminy?
s. Gracja (dyrektor przedszkola, nauczycielka): Naszym drogim 
czytelnikom i mieszkańcom gminy Ksawerów życzymy zdrowia, pięknego, 
głębokiego i spokojnego przygotowania oraz przeżycia Świąt Bożego 
Narodzenia. Obecności Jezusa nie tylko podczas świąt, ale również w całym 
Nowym 2022 Roku! 
Chciałybyśmy wspólnie, bardzo serdecznie, zaprosić na mszę świętą, która 
zostanie odprawiona 26 grudnia w niedzielę o godz. 10.00, w kościele 
parfialnym w Ksawerowie. Msza św. odprawiona zostanie z okazji jubileuszu 
100-lecia naszego Zgromadzenia w intencji Dobroczyńców i Przyjaciół 
naszej wspólnoty i domu w Ksawerowie. Do zobaczenia!

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Przedszkole Sióstr KDJ w Ksawerowie

Poszukujmy Jezusa nie tylko w święta

Nasze siostry karmelitanki (od lewej, górny rząd: s. Cordis, s. Zacharia, s. Vianneja, s. Laura, 
s. Gracja, s. Gloriosa, środkowy rząd: s. Georgia, s. Savia, dolny rząd: s. Stella, s. Teofana)
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Koncert ku czci św. Cecylii 

Zatrzymajmy się i otwórzmy nasze serca

W niedzielę 14 listopada br. w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie odbył się coroczny koncert ku czci świętej Cecylii - 
patronki muzyki kościelnej.

Tradycja parafialnego koncertowania sięga tutaj 1999 r. Nieprzerwanie, 
od 22 lat podziwiamy wyjątkowe wydarzenie, jakim bez wątpienia jest 
występ uzdolnionych ksawerowian: Jezusowych Promyczków - 
najmłodszych artystów, Scholi Jezusowe Promyki i zespołu Estrellas. 
Łącznie to prawie 140 osób!
W tegorocznym koncercie wystąpiły dzieci i młodzież (ok. 100 osób). Młodzi 
artyści byli pięknie ubrani w błękitno – żółte tuniki z kolorowymi nutkami. 

Rozmowa z ks. Stanisławem Brachą - proboszczem parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie.

Księże proboszczu, w jaki sposób my chrześcijanie powinniśmy 
odpowiednio przygotować się na przyjście Pana Jezusa?
Na Święta Bożego Narodzenia przygotowujemy się wielorako, ale 
w chrześcijaństwie takim najważniejszym czasem jest Adwent, który jest 
radosnym oczekiwaniem. On ma nas przygotować zarówno na powtórne 
przyjście Jezusa w chwale, ale także do obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia. Najważniejsze to przygotować swoje serce na przyjęcie 
Jezusa Eucharystycznego w Komunii Świętej poprzez odbycie rekolekcji 
i spowiedź. Pięknym zwyczajem jest uczestnictwo w Roratach czyli Mszy 
św. wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie o poranku. 

Zatem warto zatrzymać się, zwolnić i zastanowić dlaczego tak 
naprawdę świętujemy?
Oczywiście, warto nie tylko zatrzymać się w święta, ale również  zachwycić 
nad tajemnicą tego, że Bóg staje się człowiekiem. Ważny jest też wymiar 
materialny, abyśmy mieli otwarte serca na tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy i wsparcia. To jest również dobry moment na pojednanie się 
w rodzinach i wśród bliskich.   

W rękach trzymali serduszka symbolizujące miłość do Pana Jezusa, 
a ich radosne, złociste kapelusze i roześmiane buzie z miejsca ożywiały 
dusze i ciała przybyłych parafian. Zespół Estrellas wystąpił natomiast 
w białych albach. Pięknie zgrane, subtelne i delikatne kolory zbliżały 
obecnych do Jezusa, wschodzącego słońca i upragnionego nieba. 
Artyści wykonali szeroki repertuar. Zabrzmiały piosenki rytmiczne, radosne, 
z ruchem i gestami w takt melodii oraz nowe utwory, porywające pięknem 
melodii i słów. W to jesienne, niedzielne popołudnie, piękny radosny oraz 
wdzięczny śpiew rozbrzmiewał w ksawerowskim kościele ku chwale Boga, 
Matki Najświętszej i świętej Cecylii. Zarówno Schola jak i zespół Estrellas są 
grupami otwartymi, których uczestnicy pragną chwalić Boga śpiewem 
i tańcem. Redakcja

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Archiwum

Wspólne, tegoroczne zdjęcie młodych artystów i uczestniczących w koncercie gości

Drodzy Ksawerowianie!

Dzieląc się wigilijnym opłatkiem, tym Chlebem, który jest darem 
Boga i owocem pracy rąk ludzkich otwórzmy się nawzajem,

otwórzmy się szeroko na drugiego człowieka, niech ten piękny 
zwyczaj przybliży nas do siebie i rozszerzy nasze serca.

Niech Nowonarodzony Zbawiciel – Jezus Chrystus
będzie źródłem wiary, wytrwałej nadziei i bezgranicznej miłości.

Boże Dziecię w Betlejemskiej grocie jest
Największym Darem Miłości Miłosiernej Ojca Niebieskiego dla nas.

Módlmy się, by żar tej Miłości ogrzał nas i oświecił,
Abyśmy mogli iść przez życie czyniąc dobro w pokoju i radości.

Ks. Stanisław Bracha
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Rozmowa z kardiologiem dr. n. med. Błażejem Michalskim - 
mieszkańcem Ksawerowa.

Panie doktorze, okres przedświąteczny, przygotowania do wigilii, 
do spotkań z rodziną, to najczęściej "bieganina", zmęczenie 
a nierzadko również nerwy. Jaki ma to wpływ na nasze serce?
Okres przedświąteczny to czas dynamicznych przygotowań, w którym poza 
radością odczuwamy również wiele stresu z tym związanego. Zarówno 
podwyższony poziom samego stresu jak i napięcie związane 
z przedświąteczną gorączką nie wpływają pozytywnie na naszą psychikę 
i układ krążenia. Pobudzenie układu współczulnego - wrodzonego układu 
walki, radzenia sobie z zagrożeniem, związanego ze stresem, podwyższa 
nam ciśnienie krwi i negatywnie wpływa na nasz metabolizm. Pamiętajmy 
o tym denerwując się w sklepowej kolejce, bądź podczas szukania miejsca 
parkingowego. Nasze zdrowie jest najważniejsze! 

Jak już usiądziemy przy świątecznym stole, a wiadomo - lubimy dobrze 
zjeść, niekoniecznie mamy ochotę do późniejszej aktywności, której 
przecież potrzebuje nasz organizm, np. spaceru na świeżym 
powietrzu. Co na to nasze serce?
Bardzo ważna, również w święta, jest dieta. Tylko palenie tytoniu ma gorsze 
skutki dla naszego serca niż otyłość. Każdy kolejny kilogram bardzo trudno 
jest zgubić, dlatego apeluję o umiar i rozsądek przy świątecznym stole. 
I mimo natłoku obowiązków namawiam też do aktywności fizycznej - 
przynajmniej 2,3 godziny w tygodniu niezależnie od wieku, która powinna 
wpisać się w nasze noworoczne postanowienia. Nie ma lepszego lekarstwa 
na stres i zapobieganie chorobom układu krążenia, niż ruch i aktywność - 
najlepiej na świeżym powietrzu.

Co zatem zrobić, z czego zrezygnować a co dołożyć, żeby w święta 
choć trochę dać odpocząć naszej życiodajnej pompie?
Pamiętajmy o tym co jemy. Szczęśliwie dieta świąteczna bogata jest w ryby, 
które są zalecane w profilaktyce chorób układu krążenia. Ograniczmy 
spożywanie cukrów zawartych w słodyczach i alkohol. Zmobilizujmy się 
i jeżeli będzie ładna pogoda zabierzmy rodzinę - dzieci, rodziców i dziadków, 
nawet na krótki, zimowy spacer. 
Korzystając z okazji chciałbym życzyć mieszkańcom naszej gminy oraz 
wszystkim czytelnikom gazety, radosnych, spokojnych oraz zdrowych Świąt 
Bożego Narodzenia. Żebyśmy wszyscy bez wyjątku, w tym trudnym czasie 
pandemii, spotkali się rodzinnie przy wigilijnym stole.

ŚWIĄTECZNIE

Fot. Archiwum

Doktor Błażej Michalski

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Kierujmy się rozumem, wiarą i prawdą

Jezus w rozmowie z Piłatem powiedział: 
"Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 

głosu". J 18,37

Święta Bożego Narodzenia, to niesamowita eksplozja pozytywnych 
uczuć, emocji, miłych gestów, pięknych słów i przyjemnych przeżyć. 

Taka atmosfera jest świadectwem, że Zbawiciel przynosi nam 
miłość, której owocami są radość i pokój. 

Skupiając się na tych przeżyciach, możemy nie zauważyć, 
że z miłością związana jest także prawda. 

Jezus Chrystus po to się narodził, aby dać świadectwo prawdzie. 
Myślę, że dzisiaj prawda jest nam szczególnie potrzebna, 

żebyśmy nie kierowali się w życiu jedynie uczuciami, emocjami, 
czy zmiennymi nastrojami, ale przede wszystkim rozumem 

oświeconym wiarą i prawdą.

Wszystkim moim Parafianom i Mieszkańcom gminy Ksawerów, 
życzę bardzo miłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

spokojnego obfitującego w dobro Nowego Roku 2022 
oraz życia w Chrystusowej prawdzie.

Proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
w Woli Zaradzyńskiej, ks. Wojciech Błaszczyk

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Zwolnijmy nieco świąteczne tempo
- nasze zdrowie jest najważniejsze
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Zamiast rarytasów i prezentów,

posmakuj świąt razem z bliskimi

Pani Wiesława Świątek z mamą, seniorką Anną Angiel

Fot. Red.

Rozmowa z Wiesławą Śpionek i jej mamą, Anną Angiel, najstarszą, 
wieloletnią członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej. 

Święta Bożego Narodzenia z Pań dzieciństwa i młodości i te same 
święta teraz. Mocno się różnią, mocno zmienił się sposób w jaki się do 
nich przygotowujemy, w jaki je obchodzimy, czy jest raczej podobnie? 
Pani Wiesława: Oj, różnią i to bardzo! Wydaje mi się, że przede wszystkim 
kiedyś święta były bardziej wyczekiwane, to naprawdę było przejście na 
kilka dni z szarego świata w ten – jak nam się wtedy wydawało – bajkowy, 
kolorowy. Pewnie wiązało się to z brakiem wielu rzeczy w sklepach, bo na 
przykład przysmaki, jeśli się w ogóle pojawiały, to pojawiały się właśnie 
w święta. Mocniejszy był też chyba religijny wymiar tych świąt. Słowem: była 
magia świąt i było ich głębsze przeżywanie. Dziś dzień powszedni 
i świąteczny mają przez cały rok te same kolory. Żyjemy w świecie sklepów 
zapełnionych wszelkimi dobrami, kolędy grają nam już od połowy listopada. 
I w tym wszystkim ginie gdzieś wyjątkowy dzień Bożego Narodzenia. 
A do tego wszyscy jesteśmy teraz tak zabiegani, jak nigdy. Kiedyś, mimo 
braków, kolejek, życie toczyło się wolniej. Do tego dziś brakuje nie tylko 
wyczekiwania świąt, wypatrywania przez dzieci pierwszej gwiazdki 
na niebie w wigilijny wieczór, ale często nie ma też śniegu, mrozu, 
prawdziwej zimy.

No to powspominajmy Boże Narodzenie sprzed 50 lat…
Pani Wiesława: Mieliśmy wtedy zawsze dużą, oczywiście żywą choinkę. 
Mieszkaliśmy w domu rodzinnym moich rodziców, tutaj w Woli 
Zaradzyńskiej. Choinkę stroiliśmy wspólnie z rodzeństwem, z bratem 
i z siostrą. Czy dziś też rodzinnie ubieramy choinki, czy to jest dalej wielkie 
wydarzenie i przeżycie? Moja chrzestna, która miała bardzo zaradnego 
męża i której dobrze się powodziło, przywoziła zawsze na Boże Narodzenie 
pachnące pomarańcze i czekolady, które w sklepach pojawiały się tylko 
w okolicy świąt. To były duże czekolady z bakaliami, pyszne. Coś 
wspaniałego! Wciąż pamiętam zapach cytrusów i słodyczy, zapach świąt. 
I ich wyjątkowy smak – dziś, choć takie same, nie smakują tak samo. To był 
koniec lat 60. ubiegłego wieku. W święta mieliśmy zawsze bardzo dużo 
gości: rodziny, sąsiadów. I to też jest mocne wspomnienie tamtych świąt 
sprzed lat – spotkania z rodziną, znajomymi, którzy często przychodzili 
do nas na telewizję, bo jako jedni z pierwszych w Woli mieliśmy wtedy 
telewizor. Telewizja dziś zamyka nas w domach, a wtedy – ponieważ nie 
wszyscy mogli ją u siebie oglądać – nas integrowała.

Kiedy już dorośliście, gdzie spotykaliście się na Wigilii?
Pani Anna: Obowiązkowo u mnie, dopóki miałam siły i zdrowie, żeby 
przygotować świąteczną wieczerzę. Pamiętam, jak któregoś roku druga córka 
zaproponowała, żeby Wigilia była u niej. Bardzo się postarała, wszystko było 
bez zarzutu. Ale kiedy zaczęliśmy ustalać, gdzie będzie Wigilia za rok, wszyscy 
zgodnie zdecydowali, że to nie to samo co u mamy, że nie było tej atmosfery, 
która panowała w naszym rodzinnym domu. I rodzina "uchwaliła", że dopóki 
mama żyje Wigilia będzie u mnie. 
Pani Wiesława: Pamiętam z tych Wigilii sprzed lat smak zupy z suszonych 
owoców z kluskami, kutii, ziemniaków w mundurkach z karpiem, śledzie 
przyrządzane na kilka sposobów i niezapomniany sos do ziemniaków, który 
mama robiła z mleczy śledzi. Kiedyś próbowałam go przygotować sama, ale to 
nie był ten smak, który pamiętam z dzieciństwa.
Pani Anna: A przepis na ten sos jest prosty: wyjmuje się mlecze ze śledzi, 
ściąga się z nich powłokę i ubija się mlecze ze śmietaną, chrzanem 
i odrobiną wody. 

Choinka, kolędy, opłatek, wigilijny stół – to zna każdy z nas. A czy 
w Waszych domach są jeszcze inne świąteczne tradycje, obyczaje? 
Pani Wiesława: Oczywiście musi też być sianko pod obrusem, ale o tym 
chyba nadal wiele osób i rodzin pamięta. Dawniej zawsze w Wigilię do domu 
przychodził święty Mikołaj, za którego oczywiście ktoś się zawsze przebierał, 
u nas zazwyczaj był to wujo Zenek - mąż mojej chrzestnej lub mój szwagier.  
Mikołaj przychodził i do dzieci i do dorosłych! Dzisiaj chyba od tego zwyczaju 
raczej odchodzimy. Pamiętam taką zabawną historię świąteczną związaną ze 
świętym Mikołajem, w którego wcielił się mój kolega Jurek. To było trzydzieści 
parę lat temu, kiedy najmłodsze pokolenie w naszej rodzinie – córki mojej 
siostry i synowie mojego brata – przestało wierzyć w Mikołaja. I dlatego 
postawiłam zrobić im niespodziankę. Za Mikołaja miał się przebrać Jurek, a nie 
ktoś z rodziny, jak do tej pory. Zdobył gdzieś strój Mikołaja, co wtedy graniczyło 
z cudem. Kiedy Jurek zapukał do drzwi i krzyknęłam, że idzie Mikołaj, dzieci 
zaniemówiły. Rozejrzały się, czy to nie ktoś z rodziny, ale wszyscy stali obok 
nich: rodzice, wujcio, ciocia, nikogo nie brakowało. Jedna z dziewczynek 
z wrażenia uciekła do swojego pokoju i zamknęła się na klucz, 
z kolei syn brata siedział i wpatrywał się w Mikołaja jak zahipnotyzowany. 
Te święta pamiętamy do dziś.

Dziś świętemu Mikołajowi łatwiej spełniać marzenia dzieci. Kiedyś chyba 
nie zawsze miał w worku to, czego się oczekiwało?
Pani Wiesława: To prawda, ja marzyłam o łyżwach, ale chyba nigdy ta 
wiadomość nie dotarła do Mikołaja.
Pani Anna: Tak było, syn pożyczył później córce swoje łyżwy do nauki, 
ale własnych od Mikołaja rzeczywiście nie dostała. A o nich marzyła, bo z tyłu 
za domem mieliśmy dwa stawy, na których dzieci uczyły się jeździć na 
łyżwach. 

Co jest dla Pań najważniejsze w te święta, co one Wam dają? 
Pani Wiesława: Najważniejsze są spotkania z rodziną, wspólna rozmowa, 
bycie razem. To ważniejsze niż zastawiony stół i góra prezentów. Naprawdę 
warto skosztować podczas świąt trochę mniej tych wszechobecnych dzisiaj 
rarytasów, a posmakować więcej rozmów, uśmiechów, poczucia rodzinnego 
ciepła. Tego wspólnie z mamą życzymy na święta mieszkańcom naszej gminy! 
Zawsze wspominamy naszą ciocię, która była taką "matką rodziny" – jak 
przyjeżdżała to potrafiła wszystkim doradzić, podpowiedzieć, wskazać drogę 
w życiu, a i czasem po prostu powiedzieć komuś coś do słuchu. Miała siłę 
i moc, dlatego każdy czekał na jej przyjazd – to właśnie pamiętamy mocno 
z tamtych świąt, a nie to że zabrakło jakiegoś prezentu czy smakołyka. Tego 
bycia razem nie da się kupić w sklepie.
Pani Anna: Do życzeń rodzinnych świąt ja dołączam jeszcze życzenia pogody 
ducha, spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku. I zdrowia, bo to jest 
najważniejsze! Rozmawiał Bartosz Chmiela
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Zgodnie z coroczną już tradycją serdecznie zapraszamy  mieszkańców 
naszej gminy do udziału w kolejnej edycji konkursu na "Najładniejszą 
iluminację świąteczną w Gminie Ksawerów". 

Komisja konkursowa będzie brała pod ocenę wykonanie i estetykę instalacji 
świetlnej, pomysłowość i kreatywne podejście do konkursu, nawiązanie 
do tradycji świąteczno-noworocznych oraz zastosowanie rozwiązań 
energooszczędnych.
Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzenie aktywności i inicjatywy 
mieszkańców gminy w zakresie kultywowania tradycji świątecznych oraz 
zachęcenie do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego 
budowania atrakcyjnego wizerunku gminy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 27 grudnia 2021 roku. 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ksawerów www.gmina.ksawerow.com

W poniedziałek 6 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ksawerowie podsumowano konkurs profilaktyczny "STOP 
uzależnieniom".

Laureatami Konkursu zostali:
1. I kategoria - Plakat – uczniowie klas IV-V: 

I miejsce – Mateusz Włodarczyk, kl. 5b - Szkoła Podstawowa 
w Ksawerowie 

2. II kategoria - Opowiadanie – uczniowie klas VI-VII: 
I miejsce – Ewa Wronka, kl. 7a - Szkoła Podstawowa w Woli 
Zaradzyńskiej, wyróżnienie  – Roksana Włodarczewska, kl. 7b - Szkoła 
Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, wyróżnienie – Maja Deląg, kl. 7b - 
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, wyróżnienie – Karolina 
Krysiak, kl. 7a – Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, wyróżnienie 
– Aleksander Iwin, kl. 7c – Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

3. III kategoria- Spot/Film – uczniowie klas VIII 
I miejsce – Filip Głaz, kl. 8a- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu pamiątkowe 
dyplomy oraz paczki ze słodyczami w imieniu wójta gminy Ksawerów 
wręczyły sekretarz gminy Monika Sroczyńska oraz kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Marzena 
Berner – Stefaniak. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymali 
dodatkowo nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Zabłyśnij i weź udział w konkursie 

na najładniejszą, świąteczną iluminację
Mikołajkowe rozstrzygnięcie konkursu

GOPS

Fot. Red.

Fot. Red.

Od lewej stoją: sekretarz gminy Ksawerów Monika Sroczyńska, laureat Filip Głaz,

laureatka Ewa Wronka, kierownik GOPS w Ksawerowie Marzena Berner - Stefaniak

Wyróżnienie w kategorii opowiadanie otrzymał m.in. Aleksander Iwin (na zdjęciu)
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Święto Niepodległości 

i umieszczenie kapsuły czasu

10 listopada br. o godzinie 14:00 przy obelisku pamięci żołnierzy 
15 Pułku Piechoty Wilków rozpoczęły się obchody Święta 
Niepodległości. Na placu przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką, 
z okazji 103. rocznicy powrotu Polski na mapę świata, zebrali się 
przedstawiciele władz samorządowych, proboszczowie gminnych 
parafii, dyrekcje i uczniowie szkół oraz przedszkoli zlokalizowanych na 
terenie gminy a także wielu mieszkańców.

Po wprowadzeniu sztandarów gminy Ksawerów, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, Szkoły 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn 
państwowy, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem.
Uczniowie przedszkoli i szkół zaprezentowali przygotowane specjalnie na tą 
okazję występy artystyczne podczas, których wszyscy uczestnicy mogli 
wpisać się na pamiątkowych kartach, które zostały później umieszczone 
wraz z pamiątkami w Ksawerowskiej Kapsule Czasu.

Fotografie wykonała redakcja

Delegacja przedstawicieli naszego samorządu przed złożeniem kwiatów 
pod obeliskiem (od lewej na pierwszym planie stoją: Arkadiusz Jędrzejczyk
przewodniczący Rady Gminy Ksawerów, Adam Topolski wójt i gospodarz
gminy, Monika Sroczyńska sekretarz gminy)

Księża proboszczowie (z prawej ks. Wojciech Błaszczyk z parafii Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, obok - na pierwszym 
planie ks. Stanisław Bracha z parafii Marki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie), Bogdan Dublewski - radny gminy (drugi z prawej) oraz
Arkadiusz Bielecki (dyrektor ZSCKR w Widzewie (pierwszy z lewej)

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie

Mieszkańcy podczas uroczystości

Poczty sztandarowe przy pomniku "Wilków"
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W komplecie z dużą kapsułą czasu była jej mniejsza wersja,
którą dołożyli włodarze naszej gminy

Ksawerowska Kapsuła Czasu to pamiątka teraźniejszości dla kolejnych 
pokoleń. Wewnątrz umieszczone zostały wszystkie przekazane pamiątki, 
które zostaną wydobyte za 50 lat. Po dokładnym zamknięciu Kapsuły Czasu 
została ona przeniesiona przez Wójta Gminy Ksawerów oraz przedstawicieli 
najmłodszego pokolenia do specjalnie przygotowanego wybetonowanego 
dołu i przykryta płytą pamiątkową.
Wszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości serdecznie dziękujemy!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fotografie wykonała redakcja

Szkolne pamiątki, które na 50 lat trafiły do kapsuły czasu, przekazały m.in. 
przedstawicielki szkół podstawowych: Anna Hanszke (z lewej) wicedyrektor
szkoły w Ksawerowie oraz Paulina Danka (obok) wicedyrektor szkoły 
w Woli Zaradzyńskiej

Najmłodsze pokolenie mieszkańców gminy w asyście prowadzącej uroczystość 
Andżeliki Baj (GDKzB w Ksawerowie), umieściło kapsułę czasu w specjalnym
zagłębieniu 

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Mieszkańcy w kolejce do złożenia 
podpisów na liście pamiątkowym
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Nabożeństwa w intencji Ojczyzny
Fot. GDKzB

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. 
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też 
ma prawo do miłości szczególnej." 

Jan Paweł II

W dniu 11 listopada br. przedstawiciele gminnego samorządu, pracownicy 
Urzędu Gminy w Ksawerowie, członkowie jednostki OSP w Woli 
Zaradzyńskiej oraz mieszkańcy gminy, brali udział w dalszych 
(po wcześniejszych uroczystościach pod GDKzB, które odbyły się 
10 listopada br. - patrz str.10) obchodach Dnia Niepodległości. W tym dniu 
bowiem, zarówno w parafii Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
w Woli Zaradzyńskiej jak i w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie, odbyły się uroczyste msze św. w intencji Ojczyzny.

Uczestnicy mszy św. w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie, w wojskowym mundurze proboszcz Stanisław Bracha (w środku), który w 2016 r. 
został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Patentem Oficerskim i stopniem podporucznika Wojska Polskiego

Fot. Archiwum

Poczet sztandarowy druhów strażaków z jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej 
oraz uczestnicy mszy św. w parafii Najświętszej Maryii Panny Nieustającej 
Pomocy w Woli Zaradzyńskiej

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Pani Małgorzata od ponad 30 lat 
aktywnie działa w czerwonokrzyskiej 
idei. Akcje honorowego 
krwiodawstwa prowadzi 
przede wszystkim na terenie 
swojego miejsca pracy, 
czyli ZSCKR w Widzewie. 
- Dużo rozmawiam z młodzieżą, 
którą gorąco zachęcam do regularnego pomagania poprzez oddawanie 
krwi. Bo krew jest bardzo potrzebna, szczególnie teraz w trudnym okresie 
pandemii. Robiąc tak "niewiele" pomagamy innym w powrocie do zdrowia, 
nierzadko ratujemy to co najcenniejsze, ludzkie życie - mówi p. Małgorzata.
Otrzymane odznaczenie nie jest jedynym, którym p. Małgorzata może się 
pochwalić. Również jesienią br. otrzymała medal Komisji Edukacji 
Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Gratulujemy!

Pani Małgorzata Grzesiak z lewej 

strony w białej marynarce

Redakcja

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 

Pani Małgorzata Grzesiak, mieszkanka naszej gminy i wieloletni 
nauczyciel chemii w ZSCKR w Widzewie, została odznaczona 
postanowieniem prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi 
za wieloletnią działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz 
propagowanie idei czerwonokrzyskiej.

Fot. Archiwum
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Gmina Ksawerów otrzymała promesę wstępną na zadanie 
"Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 
Ksawerów". W ramach zadania zostaną wybudowane ponad 4 km sieci 
wodociągowej i ok. 10 km sieci kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na zaproszenie wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, 
wójt Adam Topolski uczestniczył pod koniec października br. w konferencji, 
która odbyła się w Sali Konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Łodzi. Na spotkaniu zaprezentowano na jakie zadania 
zostały przekazane fundusze pierwszej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych z podziałem na województwa i kwoty przypadające na 
mieszkańca. 

Prawie 11 milionów dla gminy Ksawerów!

Gmina Ksawerów w pierwszej edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład” otrzymała bezzwrotne dofinansowanie 
(10 768 250 zł) na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: 
Akacjowa, Polna, Łąkowa, mjr. Hubala, Kosmowskiej (od ul. Bocznej 
do ul. Poziomkowej) i ul. Spokojnej - łączna długość ok. 4,2 km. 
Budowę sieci sanitarnej z przyłączami w ulicach: Akacjowej, Polnej, 
Łąkowej, Ogrodników, mjr. Hubala, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. 
Poziomkowej), Tymiankowej i ul. Spokojnej (boczne odejście) - łącznie 
długość ok. 10 km. Po wszystkich robotach budowlanych związanych 
z budową sieci wod-kan, na wszystkich ulicach zostanie odtworzona 
nawierzchnia drogowa. 

Ref. Gospodarki Komunalnej

Fot. Red.

Ulica Tymiankowa (na zdjęciu) po wybudowaniu sieci kanalizacji

sanitarnej otrzyma nowy asfalt

ul. hubala

ul. Polna

Sołtys Nowej Gadki - Mirosław Jarczak, w asyście członkiń Koła Gospodyń

Wiejskich w Nowej Gadce, montuje klimatyzator na budynku świetlicy wiejskiej

"Klima dla Gadki"

Sołectwo Nowa Gadka w ramach realizacji projektu pod nazwą 
"Klima dla Gadki" otrzymało środki finansowe w wysokosci 10.000 zł 
na zakup klimatyzatora na świetlicę wiejską oraz 500 zł na organizację 
spotkania dla mieszkańców.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa 
Łódzkiego i budżetu Gminy Ksawerów.

Fot. Archiwum

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ulica Polna w Ksawerowie - tutaj również wybudowana

zostanie sieć wodno-kanalizacyjna z przyłączami

Fot. Red.

W ul. Hubala powstanie sieć wodno-kanalizacyjna z przyłączami

Fot. Red.



Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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Wkrótce, w ramach procedury przetargowej, wyłoniony zostanie 
wykonawca zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Spółdzielczej 
w Ksawerowie". Zakres rozbudowy tej ulicy będzie obejmował 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienia, utwardzenie 
pobocza z płyt żelbetowych typu JOMB oraz budowę chodnika 
i wyniesionego przejścia dla pieszych.

Trwa postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. "Remont 
ul. Zielonej w Ksawerowie". Zaplanowany do wykonania zakres prac 
obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonanie 
podbudowy, krawężników oraz nowej nawierzchni.

Wykonawca,  umowa, będzie miał 6 miesięcy 
na wykonanie tego zadania. Gmina ubiega się o dofinansowanie dla  
dwóch inwestycji (ul. Spółdzielcza i ul. Zielona) w wysokości minimum 
50% wartości zadań.

z którym zostanie podpisana

Spółdzielcza będzie jak nowa!

Remont nawierzchni w ulicy Zielonej

ul. Spółdzielcza

Wykonawca, z którym zosrtanie podpisana umowa, zobowiązany będzie 
zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 10 miesięcy od daty 
zawarcia umowy.
Gmina Ksawerów zarówno na rozbudowę ul. Spółdzielczej jak i na 
remont ul. Zielonej (patrz niżej), wystąpiła z wnioskiem o udzielenie 
dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Popękana i dziurawa nawierzchnia ul. Spółdzielczej

Fot. Red.

Ulica Zielona w obecnym stanie

Fot. Red.

Trwają prace nad zadaniem pn. ,"Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z odejściami w kierunku posesji zlokalizowanych 
w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt na działkach nr ewid. 754, 770/1, 
770/4, 770/10, 769/7".

W ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości ok. 300 mb wraz z odejściami w kierunku posesji.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Fot. UG Ksawerów

Trwają prace wykończeniowe związane z wybudowaniem boiska 
do piłki nożnej przy ul. Rzepakowej w Widzewie. Nowe boisko będzie 
miało  wymiar 26m x 49m, nawierzchnię ze sztucznej trawy i osprzęt 
w postaci bramek. Inwestycja jest kolejnym etapem powiększania 
infrastruktury sportowej na terenie naszej gminy.

Przypominamy, że gmina Ksawerów na realizację wspomnianego zadania 
pn. "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy 
na działce nr ewid. 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie" uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł w ramach programu  
"Infrastruktura sportowa Plus".

Piłkarskie boisko coraz bliżej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mały Skręt

Boisko do piłki nożnej przy ul. Rzepakowej

Fot. Red.



Serwis Samorządowy PAP opublikował ranking "Gmina Dobra 
do Życia", w którym na podstawie 48 wskaźników określono 
"Wskaźnik Jakości Życia" w każdej z gmin w Polsce. Gmina Ksawerów 
w ogólnej klasyfikacji na blisko 2500 gmin w Polsce zajęła bardzo 
wysokie 127 miejsce oraz 5 miejsce w województwie łódzkim!

Przykładowe wskaźniki brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu to m.in. 
wydatki inwestycyjne, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość oświaty, 
dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji oraz terenów zielonych. Wyniki 
rankingu przedstawiono jako klasyfikację ogólną dla wszystkich 2477 gmin 
w Polsce oraz w pięciu poszczególnych kategoriach (miasta na prawach 
powiatu, strefy podmiejskie miast na prawach powiatu, gminy z siedzibą 
powiatu ziemskiego, gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 
5 tys. mieszkańców oraz gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 
5 tys. mieszkańców).
W kategorii stref podmiejskich miast na prawach powiatu gmina Ksawerów 
zajęła II miejsce (pierwsza jest gmina Nowosolna). 
W powiecie pabianickim jesteśmy najlepsi! Gmina Ksawerów jest 
gminą w której żyje się zdecydowanie najlepiej – świadczy o tym zajęte 
1 miejsce.

Rok z sukcesami!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Gmina Ksawerów zakończyła procedurę związana z wyłonieniem 
firmy, która w przyszłym roku będzie odbierała odpady komunalne 
od mieszkańców gminy. Jedyną ofertę która wpłynęła w postępowaniu 
przetargowym, złożyła firma Remondis Sp. z o.o. Odbiór odpadów 
w 2022 roku będzie kosztował gminę prawie 3,2 mln zł!

Ze względu na bardzo dużą przewidywaną wartość zamówienia 
postępowanie przetargowe musiało zostać opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. Dopiero po tej publikacji gmina mogła ogłosić 
przetarg. Przygotowując jego założenia zapytano mieszkańców o ich 
spostrzeżenia i uwagi do przedmiotu zamówienia. Jedyną, wskazaną 
uwagą był powrót do odbioru odpadów gabarytowych bezpośrednio z terenu 
gminy.
W celu spełnienia tych oczekiwań uwzględniono odbiór odpadów 
gabarytowych w przyszłym roku, ale z  pewnymi zmiany w jego realizacji. 
Dotychczasowym, bardzo poważnym problemem było podrzucanie na teren 
naszej gminy odpadów niepochodzących z gospodarstw domowych 
naszych mieszkańców – przywożono je spoza terenu gminy. Te dodatkowe 
tony odbieranych gabarytów przekładały się na zwiększenie kosztów ich 
odbioru.

W 2022 roku odbiór gabarytów zaplanowany został na miesiąc marzec, 
a mieszkańcy będą musieli zgłosić chęć odbioru tych odpadów 
pochodzących z ich posesji. 

Dokładna data i szczegóły odbioru zostaną niebawem ustalone (podamy 
je prawdopodobnie w kolejnym wydaniu gazety). Poszczególne 
częstotliwości odbioru pozostałych frakcji odpadów nie zmieniły się.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na odbiór śmieci

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Park przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zaprasza 
do zabawy na kolejnej atrakcji, jaką jest niewątpliwie tyrolka, czyli 
bardzo popularny zjazd linowy.

Tyrolka gotowa do zabawy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Tyrolka, której budowa została sfinansowana z budżetu gminy,

ma długość ok. 20m

Fot. Red.

Wójt i gospodarz naszej gminy Adam Topolski wspólnie z radnym 
Bogdanem Dublewskim (przewodniczący Komisji Budżetu, 
Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska) odebrali na początku 
grudnia br. w Warszawie nagrodę w IX edycji ogólnopolskiego 
konkursu "Grunt na Medal". 

Konkurs organizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przy 
współpracy z urzędami marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami 
Obsługi Inwestora i Eksportera. Statuetkę laureatom wręczył Minister 
Rozwoju Grzegorz Piechowiak.
Zgodnie z informacjami podanymi przez organizatorów o tegoroczny tytuł 
najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które 
zaprezentowały łącznie 164 oferty. W każdym województwie tytuł mogła 
zdobyć tylko jedna lokalizacja - w województwie łódzkim wygrała Gmina 
Ksawerów prezentując teren zlokalizowany po zachodniej części ul. Miele.
Nasz "Grunt na Medal" ma wiele zalet. Działka o powierzchni ponad 30 ha 
położona jest na obrzeżach gminy, zapisy w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dają duże możliwości potencjalnym 
inwestorom. Ponadto w każdej potencjalnej branży, która chciałaby 
utworzyć swoją firmę na tym, terenie istotna jest odległość do węzłów 
komunikacyjnych (również PKP i lotniska).

Mamy grunt na medal!

Ref. Gospodarki Komunalnej

Wójt Adam Topolski i radny Bogdan Dublewski - przewodniczący Komisji 
Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (drugi z prawej)
z otrzymaną nagrodą w konkursie "Grunt na Medal"

Fot. Archiwum
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Doposażenie szkół - rozwój czytelnictwa...

...i Laboratoria Przyszłości

Jak szkoły radzą sobie z pandemią?

Gmina Ksawerów w ramach realizacji rządowego programu 
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" 
złożyła wniosek o dofinansowanie dla swoich placówek realizujących 
wychowanie przedszkolne w zakresie Priorytetu 3. 

Środki finansowe będzie można przeznaczyć na: zakup nowości 
wydawniczych  oraz  zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących 
czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach 
promujących czytelnictwo).
Kwota wsparcia, o którą wnioskowano to 5.000 zł, przy czym 
warunkiem otrzymania dofinansowania jest dodatkowy wkład własny 
w zadanie w wysokości 1.250 zł.

Kolejny, złożony przez gminę wniosek dotyczy wsparcia finansowego 
w wysokości 220.300 zł dla Szkoły Podstawowej w Ksawerowie 
(150.300 zł) oraz dla Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (70.000 
zł). Środki mają być przekazane w ramach rządowego programu 
"Laboratoria Przyszłości" i służyć do zakupu wyposażenia 
technicznego służącego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród 
dzieci i młodzieży. 

Nowoczesny sprzęt ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom 
rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
- Wsparcie finansowe szkół w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości 
przewiduje kwotę 300 zł na jednego ucznia. To pokaźna suma dla naszej 
szkoły i przeznaczymy ją na zakup pomocy dydaktycznych z różnych 
dziedzin. Ideą programu jest zapewnienie szkole tego, co służy rozwijaniu 
kompetencji przyszłości - współpracy, interdyscyplinarności, umiejętności 
rozwiązywania problemów, kreatywności. W ramach pakietu 
podstawowego szkoła jest zobowiązana do zakupu m.in.: drukarki 3d, 
mikrokontrolera, lutownicy, sprzętu audio-wideo. Wyposażenie dodatkowe 
możemy zakupić, wybierając interesujące nas artykuły z katalogu. 
Po konsultacjach z nauczycielami powstała lista ponad 70 pomocy 
dydaktycznych do różnych przedmiotów, głównie do chemii, fizyki, przyrody, 
biologii, techniki, informatyki - mówi Maria Szaszkiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ksawerowie.

- Udział w programie pozowoli na doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Szkoła otrzyma również wsparcie w kwocie 70.000 złotych. 
Do końca tego roku wykorzystamy kwotę 42.000 złotych. Planujemy 
przeznaczyć te środki na zakup wyposażenia podstawowego 
i dodatkowego. Będą z niego korzystać wszyscy uczniowie szkoły. 
Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwolą na prowadzenie 
ciekawych zajęć, realizację projektów, prezentacji z wykorzystaniem 
m.in. robotów, drukarki 3D i sprzętu do nagrań - mówi Barbara Staszewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

Czwarta fala epidemii COVID-19 gwałtownie przyspiesza. Tomasz 
Rzymkowski - wiceminister edukacji nauki zapewniał jednak, że rząd 
nie planuje wstrzymania nauki stacjonarnej w całej Polsce. Jednak 
dodał, że "szkół w trybie zdalnym i hybrydowym będzie więcej" - jeśli 
będzie wzrastać liczba zakażeń. 

Jak zatem przedstawia się sytuacja w szkołach podstawowych na terenie 
naszej gminy?
- W Szkole Podstawowej w Ksawerowie pierwszy przypadek zachorowania 
ucznia na covid -19 odnotowano 10 listopada br. Wtedy też jedna z klas 
musiała przejść w tryb zdalnego nauczania ze względu na kwarantannę. 
Do dnia 26 listopada - w różnych terminach - nauczaniem zdalnym było 
objętych 16 klas, w tym jedna klasa pierwsza, jedna klasa druga oraz 
wszystkie klasy 4-8. Stanowi to 70% ogółu klas. 
Ze względu na wzrastającą liczbę nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, 
a także dzieci będących w kwarantannie dyrekcja podjęła decyzję 
o przejściu w tryb nauki zdalnej Mamy 
nadzieję, że w ten sposób ograniczymy rozprzestrzenianie się wirusa wśród 
naszych uczniów - mówi Maria Szaszkiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ksawerowie.

- Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej wprowadziła zasady, które 
obowiązują w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na SARS-CoV-2. 
Klasy mają zajęcia w stałych pracowniach. Uczniowie przechodzą jedynie 
na zajęcia wychowania fizycznego i informatyki do innych pomieszczeń. 
W części wspólnej szkoły obowiązują maseczki. Pomieszczenia szkoły są 
regularnie dezynfekowane i ozonowane. Klasy podczas przerw przebywają 
w stałych częściach korytarzy tak, aby zachować odpowiedni dystans. 
W przypadku, gdy uczniowie są objęci kwarantanną organizujemy 
nauczanie zdalne - dodaje Barbara Staszewska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

w klasach 4-8 (do dnia 3 grudnia). 

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Redakcja / Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Redakcja

Fot. Shutterstock

Dzięki doposażeniu szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uczniowie

będą mogli rozwinąć swoje kompetencje w zakresie współpracy czy kreatywności
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Zostań strażakiem OSP w Woli Zaradzyńskiej!

Czy jako dziecko marzyłeś o tym, żeby zostać strażakiem i nieść 
pomoc innym ludziom? Masz okazję spełnić te marzenia - wstąp 
w szeregi naszej jednostki. Bycie strażakiem to nie tylko walka 
z żywiołem i pomoc w wypadkach drogowych. To również 
reprezentowanie jednostki podczas różnych uroczystości i wydarzeń 
oraz udział w akcjach informacyjnych.

- Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby na poważnie spróbować 
swoich sił w szeregach naszej OSP Wola Zaradzyńska. Szukamy przede 
wszystkim chłopców/mężczyzn w wieku powyżej 16 lat. Oczywiście mile 
widziane są również kobiety. Kandydat na strażaka OSP powinien 
cechować się stosunkowo dobrym stanem zdrowia, być niekaranym, mieć 
silną psychikę i dużą chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi o każdej 
porze dnia i nocy. 

Dobrze byłoby, żeby odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a naszą 
jednostką nie wynosiła więcej niż ok. 3 km. Masz pytania dot. służby i naszej 
jednostki? Zapraszam do kontaktu pod numerem tel.: 501 512 188 - 
mówi naczelnik jednostki, druh Przemysław Kłaniewski.

Redakcja

Fot. Red.

Spełnij dziecięce marzenia i zostań strażakiem w jednej

z najlepiej doposażonych jednostek OSP w woj. łódzkim

Szansa na sukces naszej mieszkanki

- To była fantastyczna przygoda życia i spełnienie moich marzeń - tymi 
słowami podsumowała swój udział w programie telewizyjnym "Szansa 
na Sukces" p. Lucyna Mróz-Cieślik, nasza sąsiadka znana ze sceny 
GDKzB w Ksawerowie.

- Swoje zgłoszenie do programu wysłałam spontanicznie...i zapomniałam 
o nim. Dopiero kiedy zadzwonił telefon i dowiedziałam się, że z miejsca 
zakwalifikowałam się do finałowej dziewiątki wokalistów, którzy będą 
konkurowali o bezpośredni udział w programie, dotarło do mnie, 
że zaczynam fantastyczną przygodę. W kolejnym etapie odpadły dwie 
osoby, a mnie zaproszono do wybranej siódemki, która wystąpi w odcinku - 
mówi z przejęciem p. Lucyna. 
- W śpiewanie wkładam całe swoje serce, kocham scenę, czuję się na niej 
doskonale. W programie zaśpiewałam "Małgośkę" Katarzyny Gaertner, 
za którą otrzymałam bardzo pozytywne oceny. To ogromne wyróżnienie! - 
dodaje.

To był pierwszy tak poważny i prawdopodobnie nieostatni występ p. Lucyny 
Mróz-Cieślik w popularnym programie telewizyjnym. Wokalistka rozpoczęła 
przygotowania do startu w talent-show "The Voice Senior".Trzymamy kciuki!

Odcinek programu "Szansa na Sukces" w którym wystąpiła nasza 
wokalistka, wyemitowany był 21 listopada w niedzielę o godz. 15.15 
przez program TVP2

Fot. Archiwum

Redakcja

Pani Lucyna Mróz-Cieślik na szklanym ekranie, podczas emisji odcinka

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o termin przywrócenia 
stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką 
(DW 482) w Ksawerowie, wyjaśniamy, że przedłużający się okres 
zakończenia prac jest związany z usunięciem kolizji przepustu 
drogowego z pomnikiem przyrody.

Wykonawca wielokrotnie podejmował próby rozwiązania tego problemu, 
jednakże dopiero w dniu 1 września 2021 r. otrzymał zgodę Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi na zmianę lokalizacji przepustu. Od tego czasu 
wykonawca przygotował uszczegółowienie dokumentacji z zakresu 
rozwiązań branży sanitarnej – rozwiązanie przepustu dla potrzeb operatu 
wodnoprawnego, następnie przygotował operat wodnoprawny i złożył 
wniosek do Wód Polskich celem otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. 
Jednocześnie wykonawca złożył dokumenty do Zespołu Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej. Dokumenty te są konieczne, aby skutecznie 
złożyć zawiadomienie do architektury i przystąpić do wykonywania robót 
budowlanych na tym skrzyżowaniu.

Kolizja z pomnikiem przyrody

Ref. Gospodarki Komunalnej

Fot. Red.

Kolizja z widocznym klonem srebrzystym (z lewej strony) 

- pomnikiem przyrody przy ul. Szerokiej/Łódzkiej w Ksawerowie 
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Gdzie człowiek nie może, tam pośle robota

Rozmowa z Radosławem Marciniakiem, ksawerowianinem, studentem 
Politechniki Łódzkiej, który wraz z koleżankami i kolegami z uczelni 
zdobył trzecie miejsce na zawodach robotów w Japonii.

Rozmawiamy miesiąc po finale World Robot Summit, czyli "konkursu 
robotów" w Japonii, w którym Pan uczestniczył w drużynie 
Politechniki Łódzkiej. Emocje już opadły, czy jeszcze przeżywa Pan 
tę przygodę i sukces, bo przecież w Fukushimie zajęliście trzecie 
miejsce?
To jeszcze we mnie siedzi i chyba zostanie na zawsze. Tym bardziej, że te 
zawody to nie tylko sama rywalizacja w Fukushimie, ale także miesiące 
przygotowań. Pracy z koleżankami i kolegami z drużyny Raptors, działającej 
od kilku lat na Politechnice Łódzkiej. Bo to "Raptorsi", zresztą już po raz 
drugi, wystartowali w konkursie robotów w Japonii. Nie da się zapomnieć 
konkursowych emocji i dłuższego niż zwykle pobytu w Japonii, bo wydłużyła 
go dwutygodniowa kwarantanna, którą musieliśmy odbyć – zawody zaczęły 
się 8 października, a my wylecieliśmy do Japonii już 20 września.

Na Facebooku, gdzie relacjonowaliście pobyt w Japonii, pisaliście tak: 
"Kwarantanna w Naricie przebiegła spokojnie, nie wliczając w to 
dwóch niewielkich trzęsień ziemi i tajfunu, które znienacka pojawiły się 
w naszej okolicy". Spokojnie? Trzęsienia ziemi i tajfun?
To tylko tak brzmi, ale groźne nie było. Kwarantanna minęła nam naprawdę 
spokojnie, w towarzystwie naszych zawsze uśmiechniętych 
i sympatycznych japońskich opiekunów. To była między innymi doskonała 
okazja, żeby posmakować tutejszej kuchni, potraw przygotowywanych 
z dużej ilości warzyw, owoców morza, drobiu, ryżu. Nie wszystko od razu 
wszystkim smakowało, ale z czasem odkrywaliśmy kolejne walory 
i wyjątkowe smaki tej diety. I wypiliśmy mnóstwo zielonej herbaty.

Wróćmy do konkursu – czy World Robot Summit, to taki światowy 
szczyt robotów, jak wynika z dosłownego tłumaczenia nazwy 
zawodów? Na czym polega rywalizacja robotów?
Owszem, zawody w Fukushimie można nazwać "szczytem robotów". To nie 
przypadek, że odbywają się w tym mieście, w tej prefekturze w Japonii, 
bo jedną z inspiracji do zorganizowania tutaj tego konkursu była katastrofa 
elektrowni atomowej Fukushima Nr 1, do której z – powodu trzęsienia ziemi 
– doszło w tym miejscu w 2011 roku. Dlatego japoński rząd postanowił 
promować, inspirować rozwój robotyki, zachęcać do konstruowania 
robotów, które wyręczałyby człowieka w sytuacjach niebezpiecznych, także 
w akcjach ratowniczych w przypadku wypadków, katastrof. Bo wtedy 
interwencja człowieka – ze względu na różne zagrożenia spowodowane 
skutkami katastrofy, takimi jak na przykład: uszkodzenia konstrukcji 
budynków, różnych instalacji, promieniowanie – wiąże się z dużym 
ryzykiem. 

Roboty potrafią dziś w sposób częściowo lub całkowicie autonomiczny 
wykonać inspekcję instalacji przemysłowej, sygnalizować awarię, a gdy do 
niej dojdzie, potrafią pomóc w ratowaniu osób, które znalazły się na 
zagrożonym terenie. I na tym właśnie skupiają się zawody w Fukushimie – to 
są zawody inspekcyjno-ratownicze dla robotów, które musiały wykonywać 
różne zadania w środowisku, scenariuszu przemysłowym.

Jakie maszyny reprezentowały drużynę z Politechniki Łódzkiej?
Mieliśmy trzy roboty, wszystkie sterowane zdalnie: główną maszyną był 
łazik, któremu towarzyszył mały robot Turtle, czyli żółw do inspekcji kanałów 
wentylacyjnych, był także współpracujący z nimi dron. Sam projekt łazika 
jest rozwijany od kilku lat, pierwotnie był budowany na zawody łazików 
marsjańskich, ale bierze również udział w zawodach inspekcyjno-
ratowniczych. To w całości autorski projekt studentów z zespołu Raptors, 
zarówno korpus jak i pozostałe elementy robota były projektowane przez 
aktualnych lub byłych członków projektu.

Jakim zadaniom musiały sprostać roboty?
Musiały wykonać inspekcję danego terenu, diagnozę i konserwację 
pracujących tam urządzeń, przeczytać wskazania przyrządów, które 
odnalazły, umieć nimi manipulować, umieć wykryć zagrożenie czy źródło 
potencjalnego uszkodzenia i reagować w sytuacjach awaryjnych, odnaleźć 
poszkodowanych w wypadku czy awarii. Przykładowe zadania, z którymi 
musiały zmierzyć się roboty startujące w naszej kategorii to: automatyczny 
odczyt manometrów, przestawianie zaworów, badanie temperatury 
instalacji, wykrywanie nienormalnych drgań pomp, wykrywanie rdzy 
i pęknięć na ścianie zbiornika. Konkurencja finałowa składała się z dwóch 
etapów. Najpierw były zadania związane z inspekcją instalacji. Po pewnym 
czasie rozlegała się syrena i roboty przemieszczały się w rejon, gdzie 
między innymi należało zlokalizować poszkodowanych i usunąć z dróg 
przeszkody powstałe w wyniku awarii. Na wykonanie wszystkich zadań było 
– uwaga – tylko pół godziny! 

Jak wam poszło?
Na początku było ciężko, nie udało nam się zrobić przejazdu próbnego przed 
rozpoczęciem zwodów, no i potem pierwsze dwa przejazdy konkursowe nie 
poszły tak, jak chcieliśmy. Wszystko z powodu bariery językowej – byliśmy 
jedynym zespołem spoza Japonii, który startował w kategorii robotyki 
katastrof, więc można powiedzieć, że jakoś wszystkim wyleciało z głowy, 
że my nie mówimy po japońsku (uśmiech). Po prostu były problemy 
z porozumiewaniem się, nie mogliśmy się dogadać, wyjaśnić wielu spraw, 
bo nie wszyscy Japończycy mówili dobrze po angielsku. 

Drużyna Raptors Politechniki Łódzkiej z trofeum za zajęcie III miejsca
(Radosław Marciniak trzeci z prawej)

Radosław Marciniak obok łazika zbudowanego przez "Rapotorsów"

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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Dlatego nie zdążyliśmy na przykład z przejazdem próbnym. Poza tym 
mieliśmy na stracie kłopoty ze sprzętem – do konkursu bez problemów 
wystartował tylko dron. Ale efekt był lepszy niż nam się zdawało: okazało się, 
że poszło nam w pierwszym przejeździe na tyle dobrze, że zaproszono nas 
do pokazowej inspekcji zorganizowanej następnego dnia między innymi dla 
przedstawicieli rządu japońskiego. A i problemy językowe udało nam się 
usunąć – następnego dnia dostaliśmy na stałe tłumacza, który towarzyszył 
nam już do końca zawodów. Ale na pewno – z takich już z dzisiejszej 
perspektywy humorystycznych sytuacji – długo nie zapomnimy 
dogadywania się z Japończykami po angielsku. Czasami wręcz szedł w ruch 
"Google tłumacz". Nie tylko, kiedy zamawialiśmy kolację w lokalnej, małej 
restauracji, ale także podczas zawodów – często okazywało się, 
że z niektórymi osobami z personelu również najszybciej mogliśmy się 
porozumieć w ten sposób. No i bywało śmiesznie, bo jak wiadomo, taki 
internetowy tłumacz nie zawsze przełoży wszystko dobrze i czasami 
Japończycy dziwnie na nas patrzyli, kiedy usłyszeli, co im powiedział 
translator. 

Radosław Marciniak (z lewej) podczas przygotowań 
do konkursowej prezentacji

Fot. Archiwum

Mówił Pan, że to nie pierwszy start drużyny Raptors PŁ na zawodach 
w Fukushimie. Powie Pan więcej o "Raptorsach"?
Zespół tworzą studenci Politechniki Łódzkiej. Kilka la temu postanowili, 
że zaprojektują i zbudują łazik marsjański i wystartują w międzynarodowych 
zawodach specjalistycznych robotów mobilnych. I tak to się zaczęło, 
powstał sześciokołowy robot z ponad 2000 elementów, który ze studentami 
z Politechniki Łódzkiej zdobywał nagrody w wielu zawodach. W 2016 roku 
"Raptorsi" wygrali między innymi European Rover Challenge (zawody 
łazików marsjańskich), dwa lata później zajęli w nich drugie miejsce. 
Na World Robot Summit 2018 zdobyli drugie miejsce, my na World Robot 
Summit 2020, które z powodu pandemii odbyły się z rocznym opóźnieniem, 
zajęliśmy trzecie miejsce. Drużyna Raptors działa w ramach Studenckiego 
Koła Naukowego Robotyki SKaNeR, tworzy konstrukcje mechaniczne 
i układy sterowania, roboty latające, algorytmy stosowane do ich 
sterowania. Ja działam w "Raptorsach" od półtora roku. 

I podobno do Japonii polecieli właśnie tacy młodzi "Raptorsi" jak Pan, 
młoda drużyna, więc sukces tym większy, bo "młodzi" dali sobie 
świetnie radę.
Tak, do Japonii polecieliśmy w siedem osób i były to właściwie pierwsze 
zawody w całkowicie młodym składzie. 

Do tej pory w konkursach młodsi członkowie zespołu współpracowali 
ze starszymi – założycielami projektu. Ale na tegoroczne zawody w Japonii 
pojechaliśmy już sami, a "seniorzy" wspierali nas zdalnie, pomagając 
rozwiązać niektóre problemy.

Jak to się stało, że byliście jedyną drużyną spoza Japonii w zawodach 
w Fukushimie? To też skutek pandemii?
Tak sądzę – najprawdopodobniej obostrzenia sanitarne spowodowały, 
że wiele drużyn zrezygnowało z udziału w zawodach. Japończycy 
podchodzą do kwestii związanych z procedurami sanitarnymi, 
koronawirusowymi bardzo restrykcyjnie. Każdy obcokrajowiec musi poddać 
się 14-dniowej kwarantannie, nawet jeśli ma negatywny wynik testu 
na obecność koronawirusa i jest zaszczepiony. Do tego sam wjazd na teren 
Japonii jest aktualnie bardzo utrudniony, trzeba pokonać wiele formalnych 
wymogów, żeby tam się dostać.

Co dalej z waszymi projektami, robotami? Jakie macie plany?
Fukushima to nie koniec naszej przygody, bo ona przecież wciąż trwa 
w drużynie Raptors. To jest to co nas "kręci". Zawody urozmaicają naszą 
pracę, motywują nas do niej, integrują zespół. A w planach jest modernizacja 
maszyn, algorytmów i start w kolejnych zwodach.

Dość o zawodach, o "Raptorsach", teraz trochę więcej o Panu. Ma Pan 
23-lata i oczywiście studiuje na Politechnice Łódzkiej.
Tak, na kierunku: Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym. I teraz 
skupiam się całkowicie na studiach i pracy w drużynie Rapotrs.

Inne zainteresowania oprócz robotyki?
Z technicznych dziedzin to motoryzacja, a z tych mniej związanych 
z techniką: muzyka i sport. W wolnych chwilach gram na gitarze i pływam.

Jak mieszka się Panu w Ksawerowie?
Super, nie tylko dlatego, że tutaj się urodziłem. To spokojna, ładna 
miejscowość, blisko dużego miasta. Spokój jest więc gwarantowany, a żeby 
się kształcić i rozwijać nie trzeba jechać daleko. 

Jak przygotowuje się Pan do Świąt Bożego Narodzenia, jak je spędza, 
co najbardziej w nich Pan lubi?
Święta zazwyczaj spędzam z najbliższą rodziną. Lubię tę przedświąteczną 
krzątaninę, która pojawia się chyba w każdym domu – trochę sprzątania, 
trochę gotowania, zapach świątecznych ciast i smakołyków. A w święta 
najbardziej lubię chwile wytchnienia, odpoczynku od codzienności. I tego 
właśnie chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Ksawerowa i naszej 
gminy: spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt, spędzonych 
z rodziną, dobrego odpoczynku. I oczywiście bogatego Mikołaja!

Rozmawiał Bartosz Chmiela

"Jakiś we Wiliją, takiś cały rok" – jak mówią ludowe przysłowia. 
Od samego rana gospodarz dbał o to, by w domu panowały pokój 
i zgoda. Rozdawał opłatki i wymieniał się z każdym życzeniami zdrowia 
i szczęścia. Według tradycji ten, kto tego dnia upolował zwierzynę, 
będzie miał przez cały rok owocne łowy. Nieszczęście zapowiadało 
natomiast skaleczenie się. Dziewczyna, która tarła mak w Wigilię, mogła 
liczyć na szybkie zamążpójście, a ten, kto się umył w cebrzyku, 
do którego wrzucono pieniążek, miał być zdrowy i bogaty. W czasie 
wieczerzy należało spróbować wszystkich potraw, aby w ciągu roku 
kogoś nie omijały przyjemności. 

Tego o Świętach możesz nie wiedzieć...

źródło: historia.wprost.pl
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Dowiedz się więcej na...

www.mediksa.pl

Nasi lekarze 

- czyli kadra medyczna SP ZOZ MEDiKSA 
Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Doktor Tomasz Mackiewicz 

zastępcą dyrektora MEDiKSA

Przedstawiamy Państwu kadrę medyczną, lekarzy i personel 
medyczny, którzy pracują w naszym ośrodku zdrowia SP ZOZ 
MEDiKSA w Ksawerowie. W tym numerze doskonale znana 
mieszkańcom gminy, lekarz medycyny rodzinnej Kryspina Janas oraz 
pielęgniarka koordynująca, ksawerowianka Urszula Twardowska.

Specjalista chorób wewnętrznych i internista Tomasz Mackiewicz, 
starszy brat prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, objął 
funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Zdrowia MEDiKSA w Ksawerowie.

Tomasz Mackiewicz kierował przychodniami POZ i specjalistycznymi 
w Pabianickim Centrum Medycznym, wcześniej leczył pacjentów  
na oddziale rehabilitacji neurologicznej wczesnej i rehabilitacji ogólnej 
w PCM. Był również lekarzem orzecznikiem w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych w Zduńskiej Woli. Swoje ponad 25-letnie doświadczenie 
lekarskie zdobywał m.in. w Niemczech.

Od dnia 23 listopada br. dorośli mieszkańcy gminy Ksawerów mogą 
bezpłatnie - w Ośrodku Zdrowia MEDiKSA, zaszczepić się przeciwko 
grypie.

Jesteśmy w pełni sezonu zachorowań na grypę. Wirus przenosi się drogą 
kropelkową, dlatego noszenie maseczek, częste mycie rąk 
i niedotykanie twarzy, kiedy jesteśmy poza domem, może dodatkowo 
ograniczać zakażenia.

Pamiętajmy o tym:
• grypa rozwija się bardzo szybko (wirus szybko się namnaża),
• pojawia się wysoka gorączka, katar, kaszel, ból głowy,
• chory odczuwa bóle mięśniowe
• grypie towarzyszy ogólne uczucie osłabienia i rozbicia
• niekiedy pojawiają się wymioty i łagodna biegunka, u małych dzieci 
  ból brzucha.

Redakcja

Redakcja

Urszula Twardowska jest pielęgniarką koordynującą organizację pracy 
w naszym Ośrodku Zdrowia. Wcześniej, przez kilka lat pracowała 
w Pabianickim Centrum Rehabilitacji na stanowisku pielęgniarki 
oddziałowej oraz w łódzkim oddziale kardiologii. Jak sama przyznaje, 
obowiązkiem, zadaniem i kluczowym celem personelu medycznego jest 
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Dlatego chętnie 
bierze udział w szkoleniach branżowych i zgłębia tajniki medyczne.

Urszula Twardowska - pielęgniarka koordynująca

Fot. Red.

Kryspina Janas 
Ksawerów pracuje 51 lat! Ma olbrzymie doświadczenie zawodowe, 
niezwykłą osobowość, empatię i umiejętność niesienia pomocy. Swoją 
karierę zawodową zaczynała w Toruniu, później pracowała w Pabianicach, 
skąd trafiła do Ksawerowa. Tutaj mieszka i z niesłabnącym 
zaangażowaniem leczy swoich pacjentów. 

jako lekarz medycyny rodzinnej, na terenie gminy 

Kryspina Janas - lekarz medycyny rodzinnej

Fot. Red.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.

Doktor Tomasz Mackiewicz
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Nowe harmonogramy płatności 

za wodę i ścieki

Program Wojewódzkiej 

Karty Rodzin Wielodzietnych

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów informuje swoich odbiorców 
usług, iż od dnia 1 stycznia 2022r. faktury za zużycie wody i odbiór 
ścieków będą wystawiane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
rozliczeniowego, zatwierdzonego przez Wody Polskie i przyjętego 
do stosowania w GJWK Ksawerów.

Uprzejmie prosimy tych odbiorców, którzy nie mają jeszcze wymienionego 
wodomierza na wodomierz z odczytem radiowym, o podawanie stanów 
zgodnie z terminarzem. Istnieje możliwość wpłacania zaliczek na poczet 
przyszłych należności, ponieważ każdy z odbiorców posiada w naszej bazie 
swój indywidualny rachunek bankowy. 
Wodomierze bez możliwości zdalnego odczytu będą sukcesywnie 
wymieniane i mamy nadzieję, że w możliwie najszybszym czasie uda się 
zdalnie odczytać każdego odbiorcę z terenu gminy Ksawerów. 
Jednocześnie apelujemy o zabezpieczanie swoich studzienek 
wodomierzowych przed napływem wód opadowych i/lub gruntowych, 
gdyż zalegająca w studni wodomierzowej woda, uniemożliwia odczyt 
wskazań wodomierza oraz przeprowadzenie kontroli zestawu 
wodomierzowego.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującym regulaminem 
dostarczania wody, do obowiązków odbiorcy usług należy : 
• utrzymanie pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz lub 

studzienki wodomierzowej w odpowiednim stanie technicznym, porządku 
i czystości uniemożliwiającym zamarznięcie wodomierza, uszkodzenie 
mechaniczne lub jego kradzież,

• zapewnienie pracownikom Jednostki łatwego dostępu do wodomierza 
w celu dokonania odczytu, wymiany oraz kontroli działania przyłącza 
i urządzenia pomiarowego.

W szczególności Odbiorca obowiązany jest do użytkowania instalacji 
wodociągowej  oraz przyłącza w sposób:
• eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego 

wody w sieci wodociągowej,
• wymiany skorodowanych, niesprawnych zaworów przed i za 

wodomierzem.
Niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować wszczęciem procedury 
rozwiązania umowy na dostarczanie wody oraz zamknięciem przyłącza.

Harmonogram rozliczania mieszkańców gminy Ksawerów za wodę 
i ścieki w 2022 roku.

STYCZEŃ,KWIECIEŃ, LIPIEC, PAŹDZIERNIK
 
ulice: Bursztynowa,Cicha, Cienista, Dobra, Głowackiego, Graniczna, 

Jęczmienna,  Klonowa,  Konopnickie j ,  Kościuszki ,  
Ksawerowska - Łódź, Mały Skręt, Miła, Nastrojowa, Obwodowa, 
Ogrodnicza, Pabianicka, Piaskowa, Pocztowa, Pomorska, 
Prześwit, Rataja, Solarza, Spacerowa, Spółdzielcza, Sucha, 
Szeroka, Traktorowa, Wiśniowa, Wschodnia, Wspólna, Złota, 
Żytnia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przekazuje 

na prośbę Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informacje 

nt. Programu Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych.

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie 

systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządowe, 

stowarzyszenia, fundacje oraz prywatnych przedsiębiorców.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej 

tj.:

• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci,

• dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty 

co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest 

w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – 

w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy 

to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku 

małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko,

• rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), 

o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych oraz 

wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Regionalnego 

Centrum polityki Społecznej w Łodzi (zakładka Dziecko i Rodzina) oraz na 

stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie w zakładce 

Formularze do pobrania.

LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, LISTOPAD

ulice: Andromedy, Bajkowa, Bednarska, Bema, Bereniki, Bohaterów 
Ksawerowa, Cegielniana, Dolna, Dziubińskiej, Getta, Górna, 
Granitowa, Gwiezdna, Handlowa, Jana Pawła II, Ksawerowska, 
Kwiatowa, Letnia,Ludowa, Łaska, Łódzka, Modra, Nowa, 
Parkowa, Penelopy, Roosevelta, Sienkiewicza, Słonecznikowa, 
Słowackiego, Spokojna, Targowa, Widzewska, Wieczysta, 
Wrzosowa, Zachodnia, Zacisze, Żeromskiego.

MARZEC, CZERWIEC, WRZESIEŃ, GRUDZIEŃ

ulice: 1-go Maja, Akacjowa, Biała, Boczna, Giełdowa, Huczna, 
Kosmowskiej, Krótka, Leśna, Lipowa, Łączna, Malinowa, 
Mickiewicza, Miele, Miodowa, Mjr.Hubala, Muzyczna, 
Ogrodników, Orkana, Orzechowa, Owocowa, Piękna, 
Południowa, Poziomkowa, Północna, Radosna, Rzepakowa, 
Rzgowska, Sadowa, Skromna, Słoneczna, Sosnowa, Szkolna, 
Taneczna, Tylna, Tymiankowa, Urocza, Wiosenna, Wolska, 
Zaradzyńska, Zielona, Zakłady Przemysłowe, Wspólnoty 
Mieszkaniowe.

Z harmonogramem płatności na 2022 rok można zapoznać się także 
na stronie internetowej: www.wodkan.ksawerow.4bip.pl (zakładka opłaty 
za wodę i ścieki). Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

GOPS Ksawerów
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Zabezpiecz wodomierz na zimę

Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162, 1243) minister właściwy 
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, prowadzi Centralną Ewidencję 
Emisyjności Budynków oraz jest administratorem danych 
zgromadzonych w tej ewidencji. 

W CEEB gromadzi się dane i informacje o budynkach i lokalach 
w zakresie: 
• źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
• źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego w celu ogrzewania 

lub podgrzania wody użytkowej,
• źródła spalania paliw 

Właściciel, zarządca budynku lub lokalu składa do wójta gminy (burmistrza, 
prezydenta miasta) deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, 
o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od dnia pierwszego 
uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (dotyczy 
nowo oddanych po 30 czerwca 2021 r. do użytku budynków oraz 
zmiany po tym terminie źródeł ciepła). 

Natomiast właściciel lub zarządca budynków (mieszkań) eksploatowanych 
przed 30 czerwca 2021 r. deklarację powinien złożyć do 30 czerwca 2022 r. 

Podsumowując, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw 
zainstalowane przez 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz aż rok. 
Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało po tym 
terminie deklarację złożyć trzeba w ciągu 14 dni. 

Deklarację można złożyć korzystając z systemu teleinformatycznego 
obsługiwanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Jeżeli składający deklarację posiada profil zaufany, podpis elektroniczny lub 
e-dowód, na stronie: www.zone.gunb.gov.pl w zakładce "złóż deklarację" 
może wypełnić formularz A lub B i przesłać go elektronicznie. Na stronie 
"Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - Materiały do pobrania" 
znajduje się wzór deklaracji do odręcznego wypełnienia.
Deklarację składa się w postaci pisemnej, jeżeli właściciel lub zarządca 
budynku (mieszkania) nie złożył deklaracji elektronicznie. W takiej sytuacji 
będzie mógł wypełniony formularz złożyć w Urzędzie Gminy. Pracownik 
Urzędu wprowadzi dane z formularza do sytemu teleinformatycznego 
CEEB. 
Z uwagi na termin składania deklaracji (30 czerwca 2022 r.) – 
zachęcamy do składania formularzy do Urzędu Gminy od marca 2022 r. 
(dotyczy budynków i mieszkań oddanych do użytku przed 01 lipca 
2022 r.).  Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Obowiązkowe zgłoszenie źródła ciepła!

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Ref. Spraw Obywatelskich

Przypominamy, że od poniedziałku 8 listopada br. można składać 
wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. W warstwie 
graficznej nowych dokumentów znajdzie się odwzorowanie 
własnoręcznego podpisu, a warstwie elektronicznej zapisane zostaną 
odciski palców.

Nowy dowód osobisty – jakie zmiany?
W nowym dowodzie – poza odciskami palców (zakodowanymi 
w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu 
(w warstwie graficznej) będzie też kilka innych zmian. Pojawi się m.in. 
oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).

Dla osób powyżej 12. roku życia dowody będą wydawane na 10 lat, 
a dla osób do ukończenia 12. roku życia dowód będzie wydawany 
na 5 lat (bez pobierania odcisków palców).

Nowy dowód osobisty – jak złożyć wniosek?
Po wprowadzeniu nowych dokumentów, osoba powyżej 12. roku życia, 
wniosek może złożyć tylko w urzędzie. Składanie online wniosku 
o dowód będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 
12. roku życia.
Wyjątkiem są sytuacje, w których ze względu np. na chorobę czy 
niepełnosprawność, będzie można skorzystać z mobilnego procesu obsługi 
spraw dowodowych. W naszym powiecie taką usługę zapewnia Urząd 
Miejski w Pabianicach.
W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów nie będzie 
konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów.

Nowe dowody osobiste

- z własnoręcznym podpisem i odciskiem palca

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów przypomina o zabezpieczeniu 
wodomierzy w okresie zimowym przed niskimi temperaturami.

Wodomierze, które są w nieogrzewanych pomieszczeniach, należy chronić 
przed mrozem poprzez: uszczelnienie okien, instalację elektrycznych kabli 
grzejnych. Studzienki należy ocieplić styropianem lub innymi materiałami 
izolacyjnymi. Zniszczenie wodomierzy może spowodować poważne straty 
materialne, a koszt usunięcia szkody ponoszą właściciele nieruchomości. 

Uszkodzone wodomierze

Fot. GJ Wod-Kan Ksawerów

Zabezpieczmy pomieszczenie w którym zamontowany jest 
wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4°C. Uchronisz 
w ten sposób nie tylko siebie, ale również sąsiadów, przed 
ewentualnymi kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów



nr 8/2021 WWW.GMINA.KSAWEROW.COM 23

ŚWIĄTECZNY KĄCIK KULINARNY

Echo Gminy Ksawerów - gazeta samorządu terytorialnego.
Wydawca: Adres wydawcy:
e-mail: sekretariat@ksawerow.com.

 Gmina Ksawerów - jednostka samorządu terytorialnego.  ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, tel. + 48 42 213 80 50, www.gmina.ksawerow.com, 

Redakcja: Adres redakcji:
Redaktor naczelny: Bartosz Chmiela. Skład i przygotowanie do druku: Bartosz Chmiela. Druk: Drukarnia Sprint Print Łódź. Nakład: 3100 egzemplarzy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

 Reklamona Bartosz Chmiela.  ul. Kostki Napierskiego 6 lok.2, 94-056 Łódź, tel. +48 600 452 666, www.reklamona.pl, e-mail: info@reklamona.pl

Świąteczne pierniczki
Pieczone golonki z indyka - świąteczny obiad 

wg przepisu mieszkanki z ul. Konopnickiej

Składniki:
- 2 szklanki mąki pszennej tortowej
- 1 szklanka cukru
- 2 jajka
- 4 łyżeczki miodu
- 3 łyżeczki masła
- 1 łyżka proszku do pieczenia
- szczypta soli

Składniki:
- 4 golonki z indyka
- 1 łyżka kminu rzymskiego
- 1 łyżeczka papryki ostrej
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 łyżka pieprzu czarnego w ziarnach
- sól (do smaku)
- 3 – 4 łyżki musztardy
- 1 gałązka rozmarynu
- 2 łyżki sosu sojowego jasnego
- 1/2 cytryny
- 1 główka czosnku
- smalec

Dodatki:
- puree ziemniaczane 
- buraczki podawane na ciepło

Przygotowanie: 
Masło, miód i cukier roztapiamy w garnku (mieszając na wolnym 
ogniu). Uzyskaną w ten sposób jednolitą masę studzimy i przekładamy 
do miski. Następnie dodajemy mąkę z proszkiem do pieczenia, 
przyprawę do piernika i jajka. Wyrabiamy ciasto i odstawiamy je pod 
przykryciem na ok. 1 godzinę. Po upływie tego czasu rozwałkowujemy 
ciasto na cienki placek i wycinamy pierniczki (najlepiej za pomocą 
foremek w świątecznych kształtach). Przygotowane pierniczki 
układamy w natłuszczonej blasze i pieczemy przez ok. 20 minut 
w piekarniku rozgrzanym do 180 ˚C. Upieczone pierniki ozdabiamy 
lukrem i słodkimi dodatkami.

Przygotowanie: 
Golonki z indyka myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. 
Na rozgrzaną patelnię wysypujemy: kmin rzymski, ostrą paprykę, pieprz 
w ziarnach i całość prażymy. Gorące przyprawy rozcieramy. Przyprawy 
przesypujemy do osobnego naczynia, dodajemy musztardę, sos sojowy 
i wciskamy sok z cytryny. Wszystko dokładnie mieszamy i tak powstałą 
marynatą zalewamy golonki z indyka. Marynatę musimy bardzo 
dokładnie rozprowadzić po mięsie. Golonki marynujemy przez 
ok. 3 godziny. 
Zamarynowane mięso przekładamy do naczynia, w którym będzie 
pieczone. Na golonkach możemy ułożyć pokrojoną gałązkę rozmarynu. 
Golonki solimy i posypujemy cynamonem. Główkę czosnku kroimy na pół 
i dodajemy do naczynia do zapiekania. Przed włożeniem do piekarnika, 
na mięsie układamy kawałki smalcu. Pieczemy w piekarniku nagrzanym 
do 130°C (najlepiej w ustawieniach góra-dół) przez ok. 4 godziny.
Po upieczeniu wyławiamy z tłuszczu golonki, odsączamy i podajemy 
z ziemniakami puree, buraczkami lub ciepłą kapustą.

Redakcja

Redakcja / przepisyjoli.pl

Tradycyjny, polski krupnik
Tradycyjny, polski krupnik

Fot. kalendarzrolnikow.pl

Nie zapomnij o sianku pod świątecznym obrusem!

źródło: dziecisawazne.pl

Wigilijny stół przykrywany jest białym obrusem, pod który wkładamy 
sianko – symbol ubóstwa, w jakim na świat przyszedł Jezus. 
Tym samym siankiem gospodarze zapewniają sobie dostatek 
i powodzenie na kolejny rok – to już wierzenie pogańskie. Podobnie, 
jak noworoczne wróżby z nim związane. Dawniej gospodarz trzymał 
w garści siano, z którego domownicy wyciągali jedno źdźbło. Zielone 
symbolizowało zdrowie, źdźbło z kłosami – dostatek, a suche – złe 
samopoczucie. Tradycja do niedawna kultywowana była w wielu 
polskich domach, szczególnie na wsiach.

Fot. polki.pl

Pieczone indycze golonki (z dodatkami) doskonale 
sprawdzą się jako danie na świąteczny obiad

Kolorowe, lukrowane pierniczki
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

1. Symbolizuje ją Zbawiciel
2. Tak śpiewały anioły po narodzinach Zbawiciela: "Chwała na ... Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli"
3. Betlejemska - kwiat lub ozdoba na szczycie choinki
4. Jezus urodził się, mając przy sobie .............., były to: osły, krowy i owce
5. Na wigilijnym stole powinno znaleźć się ich dwanaście
6. Uroczysta msza św. o północy w Boże Narodzenie

7. Wieszamy ją na choince
8. Dzielimy się nim przed świąteczną kolacją
9. W nim Jezus przyszedł na świat
10. Miasto w którym urodził się Zbawiciel
11. Jezus nie był bogaty, lecz ...
12. Świąteczne piosenki

13. Słowa kolędy: "Ogień krzepnie, blask ciemnieje, na granicy ...
14. Matka Jezusa
15. Dostajemy je od Świętego Mikołaja (jeżeli jesteśmy grzeczni)
16. ... August, cesarz Rzymu, który zarządził spis ludności
17. ... Święty - dzięki niemu Maryja była brzemienną dziewicą
18. Mąż matki Zbawiciela
19. Trzej ..., którzy podążali za gwiazdą betlejemską, aby spotkać Jezusa
20. Mieszkała tam Maryja, zanim Anioł zwiastował jej przyjście Jezusa
21. Powinno znaleźć się pod świątecznym obrusem
22. ... Gabriel, zwiastował Maryi, że zrodzi Jezusa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UW L 119 z 04.05.2016 r.), dalej "RODO", informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ksawerów reprezentowana przez Wójta Gminy 
Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, zwany dalej "Administratorem",

• z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem email: 
sekretariat@ksawerow.com,

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów możliwy jest pod adresem email: 
odo@ksawerow.com.pl,

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu udziału w zabawie 
ogłoszonej na stronie 24 Echa Gminy Ksawerów  Nr 8(85)-krzyzówka świąteczna,

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią klasyfikacyjną akt sprawy tj. kat. A,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do udziału w zabawie ogłoszonej na stronie 24 Echa Gminy Ksawerów  Nr 8(85)-krzyzówka 
świateczna. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pani/Pana udział w zabawie,

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Ksawerów, 
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),

• w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego,

• Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej,

Źródło: brainly.pl Podpis mieszkańca.....................................................
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Rozwiąż świąteczną krzyżówkę i prześlij jej zdjęcie/skan na adres promocja@ksawerow.com lub przynieś ją do punktu 

podawczego Urzędu Gminy Ksawerów (parter budynku) - dla pierwszych 10-ciu osób mamy przygotowane upominki!

PAMIĘTAJ O PODPISANIU KLAUZULI RODO (OBOK)
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ROZRYWKA

Masz dobry wzrok? Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się dwa świąteczne obrazki poniżej

Pomożesz odnaleźć Świętemu Mikołajowi właściwą drogę do choinki z prezentami?

Fotografie: Shutterstock
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KULTURA

Jak w bajce...
Asy do 1 klasy

- nowe zajęcia dla dzieci

Sukces młodych wokalistek

Koncert piosenek Andrzeja Zauchy

Fot. Shutterstock

Cały rok czekamy na to.
I choć wciąż kochamy lato.
Gdy do drzwi zapuka grudzień.
Magię świąt zaczyna budzić.

Nie inaczej u nas w gminie.
W każdym domu i w rodzinie.
Niczym z bajki atmosfera.
Radość wszystkim się udziela.

Niecodzienne to zjawisko.
Piękne jak z obrazka wszystko.
Jest jak w bajce raz do roku.
Zachwyt piękno oraz spokój.

Lampki błyszczą jak neony.
Nawet karp zadowolony.
Czar roznosi kolęd echo.
Wśród radości i uśmiechów.

Zapach grzybów, cynamonu.
Miłość szczęście w każdym domu.
Jest cudownie i beztrosko.
Płynie dobroć z serca prosto.

Nim opłatek nas zjednoczy.
Piękno cieszy nasze oczy.
Choinkowe lśnią łańcuchy.
Bombki wypinają brzuchy.

Lucyna Mróz-Cieślik 
(mieszkanka Ksawerowa)

Hania Pawełczyk, Karolina Stępień oraz Iza Romańska (Studio 
Piosenki GDKzB w Ksawerowie) wzięły udział w XIX Wojewódzkim 
dziecięco-młodzieżowym przeglądzie konkursowym solistów i duetów 
w Strykowie. 

Młode wokalistki zajęły: I miejsce w trzeciej kategorii wiekowej (Izabela 
Romańska) oraz wyróżnienie w IV kategorii wiekowej (Karolina 
Stępień). Serdeczne gratulacje dla dziewczyn oraz dla instruktorki Olgi 
Fidrysiak - Myszkowskiej!

19 listopada w GDKzB odbył się wyjątkowy koncert piosenek Andrzeja 
Zauchy w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki GDKzB.

Podczas wieczoru wspomnień publiczność mogła wysłuchać największe 
przeboje artysty, m.in.: "Byłaś serca biciem", "C`est la vie" czy "Myśmy byli 
sobie pisani". Studio Piosenki reprezentowały: Iza Romańska, Maja 
Berlińska, Joanna Rzewuska, Wiktoria Buraczyńska, Marlena 
Maberda, Karolina Stępień, Paulina Suchcicka, Hanna Pawełczyk, 
Paulina Czestkowska, Paulina Szumko i Anna Rzewuska.

Zapraszamy przedszkolaki do udziału w nowych zajęciach, 
wprowadzających do przygody ze szkołą. Asy do 1 klasy - czekamy na 
Was!

GDKzB 

GDKzB 

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.pl

Fot. GDKzB

Wokalistki, które wykonały największe przeboje Andrzeja Zauchy

Zapisy w sekretariacie GDKzB w Ksawerowie
(grupa rusza od 3 osób)
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SPORT

Koszykarki Basket-u w Drużynie

Województwa Łódzkiego

Straszne atrakcje z okazji Halloween

Jak co roku - tradycyjnie już, trener Patryk Dembowski zorganizował 
dla swojej najmłodszej grupy koszykarek spotkanie integracyjne przed 
zbliżającym się sezonem rozgrywkowym. W poprzednich latach była 
joga i kręgle, a w tym roku (wspólnie z trenerką Sylwia Giernat) nasi 
trenerzy zaplanowali Halloween.

Nie mogło zatem zabraknąć niesamowitych przebrań oraz wycinania dyń. 
Obowiązkowo były też zabawy integracyjne, słodkie - halloweenowe 
przysmaki (serdeczne podziękowanie dla rodziców za ich przygotowanie), 
pizza oraz film - koszykarski, rzecz jasna.
Organizatorzy dziękują dziewczynkom - zawodniczkom za wspólną zabawę 
oraz ich mamom, za pomoc przy dyniowych wycinankach. 

W dniach 19-21 listopada br. w Twardogórze odbył się Turniej Dywizji A 
dziewcząt o rozstawienie w finale przyszłorocznej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. W składzie reprezentacji województwa łódzkiego 
znalazły się cztery młode koszykarki trenujące na co dzień w Basket 
4EVER Ksawerów.

Mowa o Karolinie Jarmakowskiej, Jagodzie Jurdze, Kai Serdenickiej 
i Mai Choińskiej. Drużyna Województwa Łódzkiego zajęła piąte miejsce 
w kwalifikacji końcowej rozgrywek. Gratulacje dla powołanych zawodniczek.  

9 grudnia br. na Powiatowej Gali Sportu wręczono nagrody 
i wyróżnienia sportowe przyznane za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
dla  najlepszych sportowców naszego powiatu. W tym gronie znalazły 
się koszykarki Basket 4EVER Ksawerów. 

Basket 4EVER Ksawerów

Basket 4EVER Ksawerów

Basket 4EVER Ksawerów

Marcel Chrzęst zapaśniczym Mistrzem Polski!

Ksawerowianin Marcel Chrzęst (zawodnik PTC Pabianice) wywalczył 
złoty krążek w X Mistrzostwach Polski Młodzików w zapasach w stylu 
klasycznym, które odbyły się 12-14 listopada br. w Swarzędzu. 

Na zapaśniczych matach rywalizowało w sumie 225 zawodników z 48 
klubów z całej Polski. W zawodach udział wzięli chłopcy w wieku 13-14. 
Nasz młody mistrz (100 kg) po emocjonujących pojedynkach (w sobotę 
odbywały się pojedynki eliminacyjne, natomiast w niedzielę miała miejsce 
sesja finałowa) zdobył złoty medal!
Pozostałe miejsca w zawodach zajęli inni ksawerowianie: Igor Czyżewski 
(był piąty) oraz Piotr i Łukasz Jarzębscy. Mistrzostwa zostały 
zorganizowane w ramach 100-lecia powstania klubu Unia Swarzędz.

Kilkanaście dni później Marcel Chrzęst wywalczył rzutem na taśmę kolejne 
złoto, tym razem w otwartych mistrzostwach województwa łódzkiego. Jak 
widać, pasja i systematyczne treningi przynoszą efekty. Gratulacje!

Redakcja

Fot. Basket 4EVER

Halloween-owe koszykarki najmłodszej grupy Basket-u

Fot. Archiwum

Marcel Chrzęst (z lewej) ze złotym, mistrzowskim medalem

Fot. Archiwum

Drużyna Województwa Łódzkiego (Kaja Serednicka w górnym rzędzie druga
z lewej, Maja Choińska w górnym rzędzie druga z prawej, Jagoda Jurga 
w dolnym rzędzie druga od lewej, Karolina Jarmakowska w dolnym rzędzie 
piąta od lewej)

Nagrody dla najlepszych sportowców powiatu

Nagrodzone zostały zespoły U13, U15 i U17 za zdobycie wysokich 
miejsc w ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski (na zdjęciu koszykarki 
z grupy wiekowej U15)

Fot. Starostwo Powiatowe w Pabianicach
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ŚWIĄTECZNIE

To nie był łatwy rok, dziękuję Mieszkańcom gminy za zaufanie i współpracę

Fot. Archiwum

Arkadiusz Jędrzejczyk - przewodniczący Rady Gminy Ksawerów

Rozmowa z Arkadiuszem Jędrzejczykiem, przewodniczącym Rady 
Gminy Ksawerów i prezesem GKS-u Ksawerów.

Zbliżający się koniec roku to czas podsumowań, refleksji nad tym, 
co wydarzyło się w naszej gminie. Na jakie sprawy chciałby Pan 
zwrócić uwagę?

Od początku roku intensywnie trwały poszukiwania rozwiązań, które 
pozwoliłyby na dobre funkcjonowanie naszego Ośrodka Zdrowia. 
Przypomnę, że sytuacja była wyjątkowo trudna. Pojawił się pomysł 
połączenia naszej placówki ze szpitalem MSWiA. Połączenie to miało 
gwarantować wysoką jakość usług oraz łatwiejszy dostęp do lekarzy 
specjalistów. Do porozumienia jednak nie doszło. Ubolewam, że przy tej 
okazji pewna grupa osób wprowadzała mieszkańców w błąd, podając 
nieprawdziwe informacje na temat podejmowanych działań. 
W wyniku ogłoszonego konkursu został wybrany nowy dyrektor. Wydaje się, 
że sytuacja z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepsza. Dodam, że sprawa 
Ośrodka Zdrowia jest omawiana na każdym posiedzeniu połączonych 
Komisji. Należy przy tym pamiętać, że sytuacja w całej służbie zdrowia jest 
nadal bardzo trudna.

Na pierwszym miejscu wymienię największą inwestycję w naszej gminie - 
remont linii tramwajowej, niestety z przyczyn niezależnych od gminy, 
nie udało się go zakończyć zgodnie z planem. Wyjaśnię, że brak wjazdu na 
ul. Szeroką od ul. Łódzkiej spowodowany jest kłopotami wykonawcy 
z dokumentacją projektową (patrz str. 17 wydania), na tę sytuację również 
nie mamy wpływu. Drugą inwestycją którą wymienię, jest remont 
ul. Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej. Wykonany chodnik oraz 
dwa wyniesione skrzyżowania zdecydowanie poprawiły bezpieczeństwo, 
przede wszystkim dzieci uczęszczających do szkoły. Miło słyszeć, 
że wygląd tej ulicy robi wrażenie i podoba się nie tylko mieszkańcom naszej 
gminy.
Poza nimi było jeszcze wiele innych ważnych inwestycji: rozbudowa sieci 
wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nawierzchni asfaltowych - dużo można 
jeszcze wymieniać, dlatego skupiłem się tylko na tych dwóch.  

Niestety wielu z nich nie ma już wśród nas. Pozostają w naszej pamięci 
i wspomnieniach. Jednocześnie w tym czasie pojawiło się wielu nowych 
mieszkańców. Są wśród nich ludzie kreatywni, chętni do działania i pomocy. 
Zapraszam, aby swoją energię i pomysły realizowali w działających 
na terenie naszej gminy Stowarzyszeniach i w Gminnym Domu Kultury 
z Biblioteką.

Jako prezes mam ogromną satysfakcję z kończącego się roku. Drużyna 
seniorów zajęła pierwsze miejsce w swojej lidze. Wiosną mamy duże 
szanse na awans do IV ligi. Po raz kolejny jesteśmy najlepsi w naszym 
powiecie. Poza tym cieszy mnie duża liczba trenujących dzieci i młodzieży. 
Szkolenie chłopców prowadzimy w pięciu grupach wiekowych.  Ubolewam, 
że nie udało się, mimo dużego zainteresowania rodziców, uruchomić nowej - 
najmłodszej grupy wiekowej dla dzieci urodzonych w roku 2015/16. Nadal 
szukamy trenera dla tej właśnie grupy. Korzystając z okazji chciałbym 
serdecznie podziękować rodzicom oraz koledze z zarządu klubu 
Arkadiuszowi Wójcikowi, którzy bezpośrednio pomagają i angażują się 
w działalność grup trenujących. Podkreślę, że wszyscy poza trenerami 
pracujemy w klubie społecznie. Bez Państwa pomocy nie byłaby możliwa 
realizacja wielu przedsięwzięć.

Czego chciałby Pan życzyć z okazji zbliżających się świąt?
Wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom GKS-u Ksawerów z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia życzę miłości, pięknych chwil w zdrowiu 
i wzajemnej życzliwości. Aby w Nowym Roku w sercu zagościły nadzieja 
i spokój. Rozmawiał Bartosz Chmiela

GKS Ksawerów

Ośrodek Zdrowia MEDiKSA

Wybrane inwestycje

Mieszkańcy gminy

Klub GKS Ksawerów

Tabela końcowa klasy okręgowej

po zakończonej rundzie jesiennej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LP NAZWA DRUŻYNY MECZE

GKS Ksawerów

AKS SMS Łódź

LKS Różyca

ŁKS III Łódź

KEEZA Termy Ner Poddębice

Iskra Dobroń

Zawisza Rzgów

Włókniarz Pabianice

KAS Konstantynów

Termy Uniejów

UKS SMS Łódź

Victoria Rąbień

Sokół II Aleksandrów

Włókniarz Zgierz

Górnik Łęczyca

GLKS Sarnów/Dalików

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

PUNKTY

35

34

34

33

27

26

24

23

18

18

17

16

13

11

8
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