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Pierwszy Polak na Morzu Ochockim 
- z nawigatorem Andrzejem Polakiem o rejsach

dalekomorskich
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2018 rekordowym rokiem
- dla inwestycji w terenie

Fot. Red.

200 lat dla Pani Anieli
- najstarszej mieszkanki gminy Ksawerów!
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Fot. Red.

Fot. Red.

Drodzy mieszkańcy gminy Ksawerów. 

Przyjmijcie serdeczne życzenia miłości, radości i spokoju 

z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech te piękne święta będą prawdziwym przeżyciem, umocnieniem polskiej 

i chrześcijańskiej tradycji. Mam nadzieję, że wraz z Wielkanocą 

nadejdzie wiosenny optymizm i życzę, by ta radość i słoneczna pogoda 

zagościły w Państwa sercach na dłużej, a energii i chęci do działania wystarczało 

na każdy dzień, który jest przed nami.

 Wesołego Alleluja!

Wesołych Świąt Wielkanocnych Buona Pasqua

عید مبارک

शुभ ईस्टर 

Happy EasterFrohe Ostern Kellemes húsvéti ünnepeket

Счастливой пасхи

Paskalya yortunuz kutlu olsun

Sretan UskrsVrolijk Pasen

Milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov

Христос воскрес

Fot. Red.

Wójt gminy Ksawerów

Adam Topolski

Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Fot. Archiwum
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Nowy zastępca wójta gminy Kolejna wizytacja Miele - wiosną rusza budowa

Już nie wjadą!

AKTUALNOŚCIGMINA KSAWERÓW
100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W strukturach samorządowych władz gminy Ksawerów doszło do kolejnej 
zmiany (o nowym przewodniczącym gminnej rady pisaliśmy w poprzednim 
numerze). Na stanowisko zastępcy wójta został powołany Tomasz Łysek. 
Zastąpił Jarosława Pindera, który zarządza Referatem Gospodarki 
Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
jest pełnomocnikiem ds. obsługi inwestora.

Tomasz Łysek do niedawna pełnił funkcję prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W Urzędzie Gminy Ksawerów będzie 
odpowiedzialny m.in.: za pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym 
dotacji unijnych) oraz za realizację wybranych, gminnych inwestycji. 

- Wszystkie zmiany organizacyjne w naszym urzędzie, które miały miejsce 
od początku mojej kadencji, tj. od 2010 r., podyktowane są dążeniem 
do pracy z najlepszymi, specjalistami w swoim fachu - mówi gospodarz 
gminy Adam Topolski.
- Myślę, że wiedza i doświadczenie nowego zastępcy wójta, doskonale 
wpisze się w realizację planu inwestycyjnego na bieżący rok - dodał wójt.

Wójt Adam Topolski gościł prezesa firmy Miele 
Technika Sp. z o.o., który odwiedził naszą gminę w towarzystwie 
przedstawicieli firmy zza zachodniej granicy: Svena Schumachera oraz 
Thorstena Stoermera. 

Spotkanie było kolejnym etapem działania w kierunku realizacji inwestycji 
na terenach ŁSSE przy ul. Giełdowej w Ksawerowie.
Przypomnijmy, że niemiecki koncern zajmujący sie produkcją sprzętu AGD 
klasy premium, planuje rozpocząć budowę najnowocześniejszej fabryki 
pralek wiosną tego roku. Miejscem realizacji inwestycji są tereny 
przy ul. Giełdowej w Ksawerowie. Docelowo w nowym zakładzie 
produkcyjnym Miele ma znaleźć zatrudnienie ok. tysiąca osób. 
Dodatkowo, w ramach dobrej współpracy z samorządem, inwestor wesprze 
finansowo lokalne inicjatywy sportowe oraz kulturalne (m.in. budowa 
boiska ze sztuczną nawierzchnią).

Grzegorza Wolskiego - 

Znak zakazu wjazdu, który został postawiony przy wjeździe na teren byłego 
rynku hurtowego (ul. Szkolna 14), nie był wystarczającym bodźcem 
do zniechęcenia amatorów nocnych wyścigów. Teraz mieszkańcy mogą 
odetchnąć, przy wjeździe na plac pojawiła się "barykada" w formie 
betonowych słupków.
Pomysł zrealizowano w wyniku współpracy funkcjonariuszy z posterunku 
policji w Ksawerowie, z właścicielem tego terenu - Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolniczego w Łodzi.

Fot. Red.

Tomasz Łysek (w środku) został oficjalnie przywitany przez radnych
20 lutego, podczas LX Sesji Rady Gminy Ksawerów

Redakcja

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

Wójt Adam Topolski (z prawej) z przedstawicielami inwestora

Redakcja

200 lat dla Pani Anieli!

Pani Aniela Nowak, 8 marca (w Dniu Kobiet) skończyła 102 lata. Szacowna 
jubilatka jest najstarszą mieszkanką gminy Ksawerów.

W tym wyjątkowym dniu seniorce towarzyszyła najbliższa rodzina. 
Najmłodszym jej członkiem jest 5-miesięczny praprawnuczek. Pani Aniela 
lubi czytać (robi to bez okularów!) i uczestniczyć w życiu rodziny, która jest 
jej największym skarbem. Jubilatkę w dniu jej święta odwiedzili również 
włodarze gminy - wójt Adam Topolski, sekretarz Monika Sroczyńska 
i przewodniczący rady Arkadiusz Jędrzejczyk, od których Pani Aniela 
otrzymała najserdeczniejsze życzenia, piękny bukiet kwiatów i symboliczne 
czekoladki. 

Pani Aniela Nowak (z bukietem kwiatów) z rodziną i gośćmiBetonowa "barykada"

Fot. Red.
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Mieczysław Nowicki - polski kolarz szosowy i torowy, dwukrotny medalista 
olimpijski (srebro i brąz) z Montrealu w 1976 r. oraz dwukrotny medalista 
szosowych mistrzostw świata (złoto w Yvoir  1975 r. i brąz w San Cristóbal  
1977 r.) odwiedził naszą gminę.

Wspólnie z przyjacielem, dr Włodzimierzem Ziółkowskim (dziekanem 
Wydziału Pedagogiki i Promocji Zdrowia Wyższej  Szkoły Informatyki 
i Umiejętności w Łodzi) i wójtem Adamem Topolskim, omawiali możliwości 
współpracy w zakresie promowania idei olimpijskich na terenie gminy 
Ksawerów, poprzez spotkania z lokalną młodzieżą. Celem akcji byłoby 
przede wszystkim przekazywanie młodym ludziom rad i faktycznych 
doświadczeń wybitnych polskich sportowców oraz właściwe kierunkowanie 
młodzieży wiążącej swoją przyszłość właśnie ze sportem.

Mieczysław Nowicki, jako wolontariusz i wiceprezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego a także prezes Regionalnej Rady Olimpijskiej na terenie 
województwa łódzkiego, z sentymentem i nostalgią wspomina Ksawerów.
- To w Ksawerowie kariery sportowe rozpoczynali moi koledzy: zapaśnik 
Andrzej Skrzydlewski z którym walczyliśmy o medale w Montrealu, 
i hokeista Krzysiek Białynicki. Doskonale pamiętam też silną sekcję 
kolarską klubu LKS Żdżary, którą prowadził trener Józef Przybyłek. 
Mieliście naprawdę dobrych zawodników, których przykładem jest 
oczywiście Andrzej Piotrowski. Dlatego też, z pomocą p. Włodzimierza 
Ziółkowskiego, człowieka niezwykle mocno związanego z Ksawerowem, 
chcemy bezinteresownie - w ramach wolontariatu, zachęcać młodych ludzi 
do uprawiania sportu, edukacji w tym kierunku i krzewienia kultury 
fizycznej – dodał z uśmiechem mistrz olimpijski. 

Medalista olimpijski z wizytą w Ksawerowie

IPN w Ksawerowie

Redakcja

Mieczysław Nowicki (w środku) w Urzędzie Gminy Ksawerów 

Fot. Red.

Epainfo.pl

Ponad 4 godziny trwała akcja gaśnicza i rozbiórkowa na ul. Granitowej 
w Ksawerowie. Z ogniem walczyło 37 strażaków.

W niedzielę (4 marca) w Ksawerowie spłonął drewniany dom 
jednorodzinny. Mieszkańcy ewakuowali się przed przybyciem służb 
ratowniczych. Przed płomieniami uciekło 5 osób. Na miejsce 
zadysponowano łącznie 9 zastępów straży pożarnej. Strażacy jako przyczynę 
pożaru uznali utratę izolacyjności elektrycznej w instalacji na poddaszu. 
Straty oszacowano na 850 tysięcy złotych, z czego 150 tys. to wyposażenie 
domu. Uratowano murowaną przybudówkę o wartości 200 tys. złotych oraz 
część sprzętu RTV i AGD, który znajdował się na parterze.
Strażacy zużyli aż 20 m³ wody. Pożar gaszony przez cztery tzw. roty 
strażackie, w tym jedną z podnośnika mechanicznego. Kolejna 
zabezpieczała wspomnianą przybudówkę. Ogień był trudny 
do opanowania, bo paliła się wełna mineralna w drewnianej konstrukcji 
oraz dach pokryty wiórem osikowym. Konieczne były prace rozbiórkowe, 
aby dotrzeć do źródeł ognia.

W akcji brały udział 3 zastępy z JRG Pabianice, dwa z OSP Pabianice 
i po jednym z Piątkowiska, Pawlikowic i Woli Zaradzyńskiej. Z Łodzi 
przyjechał wóz z zapasem butli powietrznych.

850 000 zł strat w pożarze

Fot. P.Jach/Epainfo

Akcja strażaków przy ul. Granitowej

Trwają prace mające na celu stworzenie odpowiedniego miejsca 
dla uczczenia pamięci wybitnych mieszkańców - bohaterów, walczących 
w imieniu wolnej Polski.

Jedną z takich osób był gen.bryg. Wojska Polskiego Aleksander Arkuszyński 
ps. Maj (ur. 27 lutego 1918 r. w Dąbrowie nad Czarną, zm. 1 kwietnia 2016 r. 
w Ksawerowie), kawaler orderu Virtuti Militari, odznaczony dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych. 
Wójt Adam Topolski rozmawiał na ten temat z przedstawicielem Instytutu 
Pamięci Narodowej w Łodzi - Bartoszem Bijakiem, architektem Małgorzatą 
Borkowską oraz pracownikami Urzędu Gminy Ksawerów, omawiając 
możliwości w zakresie projektu takiego miejsca, jego estetyki i wykonania.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. K.Karcz

Wspólna dyskusja w szerokim temacie dot. miejsca pamięci
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Parafia MBC w Ksawerowie

Redakcja

Od 4 do 10 lutego grupa ponad 50 osób - dzieci, młodzieży oraz rodzin 
z Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie, razem ze swoim 
księdzem wikariuszem Dominikiem Sujeckim, wyjechała w góry 
do Wierchomli Wielkiej. 

Uczestnicy wyjazdu doskonalili swoje umiejętności w jeździe na nartach 
i na snowboardach, suszując w pięknych "okolicznościach" górskiego

krajobrazu pokrytego śniegiem. Jedną z atrakcji zimowego wyjazdu była 
piesza wycieczka do schroniska "Bacówka nad Wierchomlą". 
Czas zimowych ferii był obowiązkowym czasem modlitwy, szczególnie 
przeżywanym podczas codziennie sprawowanej eucharystii. Niezwykłym 
wydarzeniem dla uczestników zimowiska była wspólna modlitwa 
w parafialnym kościele - dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Michała 
Archanioła z 1821 r. 
Pogodne wieczory również na długo zapadną w pamięci wypoczywających 
parafian, podczas których rywalizowali ze sobą grając w "planszówki, w gry 
komputerowe, oglądając filmy czy śpiewając karaoke. Do zobaczenia 
na kolejnym wyjeździe!

Parafianie wypoczywali na zimowiskach

Fot. Parafia MBC 
w Ksawerowie

Parafianie z Ksawerowa w Wierchomli Wielkiej
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Zebrali ponad 11 tys. zł dla Bartusia!

W dniach 15 i 16 marca w Gminnym Przedszkolu w Widzewie, odbył 
się charytatywny kiermasz wielkanocno – wiosenny, z którego dochód 
przeznaczony zostanie na leczenie Bartka Pawlaka, chłopca z Ksawerowa, 
który choruje na chorobę nowotworową (neuroblastoma IV stopnia). 

 duża suma 
Do pomocy małemu Bartusiowi włączyli się oczywiście fantastyczni strażacy 
z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, którzy 
podarowali 6 bonów na przejażdżkę wozem strażackim. Każdy z nich został 
sprzedany za 150 zł.

– mówi z uśmiechem inicjatorka akcji.

Pomysłodawczynią oraz inicjatorką 
kolejnego już kiermaszu w tej 
p l a c ó w c e ,  b y ł a  n a u c z y c i e l k a  
przedszkola - Lucyna Kasznicka.
- W zaplombowanych puszkach 
Fundacj i  Krwinka  zebral i śmy 
aż 11.482,47 zł. W ubiegłym roku 
w grudniu podczas pierwszego 
kiermaszu, ok. 8.500 zł. Mieszkańcy 
b a r d z o  c h ę t n i e  i  z  d u ż y m  
zainteresowaniem brali udział w tej 
akcji, kupowali piękne ozdoby i nowe 
ubrania podarowane na ten cel przez 
hojnych darczyńców. Podczas tych 
dwóch wspaniałych dni, nasze małe 
przedszkole odwiedziła potężna 
liczba mieszkańców gminy, stąd tak 

- Staram się pomagać w tego typu inicjatywach, których celem jest 
bezinteresowna chęć pomocy innym. Dziękuję wszystkim, którzy w tych 
dniach odwiedzili nasze przedszkole – powiedziała dyrektor przedszkola
 w Widzewie Małgorzata Tokarczyk.

Gorące podziękowania od organizatorów akcji dla osób które wspomogły 
kiermasz, darując ozdoby, gadżety oraz ubrania: Marcina Lubeckiego, 
Agnieszki Zajdel, Izabeli Majchrzak, Marleny Wicik, Klaudii Włochacz, 
Teresy Stępień, Joanny Rakoczy, Przemysława Kłaniewskiego, Moniki 
i Marcina Nocuń, Moniki Świerczyńskiej, Natalii Salamon, Moniki Szymczyk, 
Marty Kociołek, Agnieszki Cholewy, Joanny Ułańskiej, Artura 
Wróblewskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, firmy 
"Primus". Serdeczne podziękowania dla wójta Adama Topolskiego 
za możliwość przeprowadzania takich akcji na terenie gminy.

Fot. L.Kasznicka

Fot. OSP Wola Z.

Dowiedz się więcej na www.gmina.ksawerow.com

Strażacy z mieszkańcami

Pomagamy!
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Tegoroczne inwestycje - będzie rekord?

Co z powiatową ulicą Wschodnią?

Zgodnie z przyjętym budżetem, planem oraz zakresem wydatków 
inwestycyjnych, bieżący rok zapowiada się wyjątkowo. 

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, który 
zaproponował najkorzystniejsze warunki cenowe (firmę Włodan 
z Porszewic), który przebuduje ulice: Skromną, Krótką, Malinową, Północną 
i Poziomkową, poprzez położenie nowych nakładek asfaltowych 
( z wyjątkiem ul. Malinowej, na której będą płyty żelbetonowe typu JOMB ).

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach "dróg dojazdowych do pól" 
na remont ul. Kosmowskiej (ok. 900 m). Czy uda się pozyskać te środki? 
Decyzja ma zostać podjęta w ciągu najbliższego miesiąca. Planowana jest 
również przebudowa placu przed cmentarzem komunalnym w Ksawerowie.
Na ten rok zaplanowano wykonanie projektów drogowych w ulicach: 
Pomorskiej, Spółdzielczej, Żytniej, Letniej, Słonecznikowej, Zachodniej 
(na odcinku od Jana Pawła II do ul. Szerokiej planowany jest remont 
nawierzchni i budowa chodnika po prawej stronie drogi) oraz 
w Zaradzyńskiej (od ul. Wolskiej do ul. Hubala). 
Wyłoniono wykonawców (na dwie części) którzy wybudują sieć 
wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
• Lipowej, Uroczej, Wiosennej  (1 część zamówienia)
• Głowackiego, Nastrojowej (2 część zamówienia)
• oraz fragment ul. Hubala (od ul. Zaradzyńskiej do ul. Karminowej)

Projektowana jest również sieć wodno-kanalizacyjna w 
Kosmowskiej i w Bocznej. Wykonanie tych prac uzależnione będzie od ilości 
środków finansowych, które gmina będzie w stanie przeznaczyć na te dwie 
inwestycje.

ulicach: 

Już niebawem w kolejnych ulicach: 
Radosnej, Cegielnianej oraz Karminowej, zabłysną nowe lampy uliczne. 
Procedury przetargowe, które już trwają, wkrótce wyłonią wykonawców 
tych zadań inwestycyjnych. 

Bocznej, Mickiewicza, Uroczej, 

Jeżeli przewidziane na ten rok inwestycje wodno-kanalizacyjne 
zostaną wykonane, to istnieje realna szansa na to, że w ciągu dwóch 
lat ponad 90% powierzchni gminy będzie zaopatrzona w sieć wodno-
kanalizacyjną. Największą inwestycją w tym zakresie, która jest jeszcze 
przed nami, będzie budowa sieci w ulicach: Hubala i Ogrodników.

Ulica Wschodnia
mieszkańców. Rozpoczęty w ubiegłym roku przez powiat remont 
pierwszego odcinka nie został dokończony, a droga jest  w coraz gorszym 
stanie.

, od ronda do ul. Wolskiej, jest niewątpliwie solą w oku 

Jest jednak światełko w tunelu. W tym roku powiat zaplanował 
do przebudowy wykonanie kolejnego odcinka - od ul. Bednarskiej 
do ul. Żeromskiego. Remont obejmie wykonanie nowej kanalizacji 
deszczowej z odwodnieniem ulicy, nową nawierzchnię, chodnik oraz ścieżkę 
rowerową.

ul. Wiosenna - w tym roku otrzyma sieć wodno-kanalizacyjną

ul. Boczna - jeszcze bez oświetlenia ulicznego

Koniec "Rolnika" - pusty plac w miejscu dawnego Domu Rolnika, 
jak tylko zrobi się cieplej rusza budowa nowej świetlicy wiejskiej

Redakcja

Redakcja

Rozpoczęty w ub.r. remont ul. Wschodniej ma być wkrótce kontynuowany

Elewacja południowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

Podpisanie umowy (20 marca) z wykonawcą (F.H.U. Waldemar Chudy z Sieradza)

na wykonanie sieci wod.-kan. w ulicach: Głowackiego i Nastrojowej z terminem

realizacji inwestycji do 3 mies. od dnia podpisania dokumentu
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Ośrodek zdrowia MEDiKSA nawiązał partnerską współpracę ze Szpitalem 
Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, w zakresie bezpłatnych 
badań i zabiegów świadczonych na rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Dwa pierwsze programy już funkcjonują: rehabilitacja kardiologiczna 
oraz profilaktyka w zakresie wykrywania raka jelita grubego. Zabiegi 
przeprowadzane są w łódzkim Szpitalu Bonifratrów. Żeby zakwalifikować 
się do danego programu, należy zgłosić się do swojego lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

- Bardzo się cieszę z faktu, że nasi mieszkańcy - nasi pacjenci, będą mogli 
korzystać z oferty tego konkretnego szpitala. Placówka ma wieloletnie 
tradycje medyczne, a kadra szpitala ma specjalistyczną wiedzę oraz dobre 
zaplecze merytoryczno - techniczne. Jestem przekonana, że te dwa pierwsze 
programy które już działają, są początkiem dłuższej współpracy - mówi 
z zadowoleniem dyrektor SP ZOZ MEDiKSA dr Wioletta Domańska.

Program (realizowany przez ośrodek zdrowia MEDiKSA) skierowany 
jest do osób, które w bieżącym roku kalendarzowym osiągną 35,40,45,50 
lub 55 rok życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba 
układu krążenia, i które w okresie ostatnich 3 lat nie korzystały 
ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK również 
u innych świadczeniodawców.

Do programu kwalifikowane są w szczególności osoby obciążone 
czynnikami ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi (wartość: 
RR>140/90mmHg), zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność 
ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny 
stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek, obciążenia genetyczne.
Świadczenia w ramach programu udzielane są na terenie MEDiKSA bez 
skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego 
ubezpieczony pacjent jest zadeklarowany.
Prosimy, aby osoby spełniające powyższe kryteria zgłaszały 
się do pielęgniarek w celu rozpoczęcia programu. Po wstępnej kwalifikacji 
pielęgniarka umówi daną osobę na wizytę do lekarza, celem kontynuacji 
programu. Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje 
go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu 
krążenia.

Bezpłatne badania dla naszych mieszkańców

Profilaktyka chorób układu krążenia

Redakcja

MEDiKSA

Fot. Red.

Fot. Red.

AKTUALNOŚCIGMINA KSAWERÓW
100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Doktor Barbara Grala-Stępnik, lecząca najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy, została laureatką nagrody Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2017.

Podczas uroczystej gali rozdania nagród 
(plebiscyt redakcji "Dziennika Łódzkiego 
oraz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia), laureatka 
odebrała nagrodę dla najlepszego pediatry 
w powiecie pabianickim. 
Pani doktor pracuje w ośrodku zdrowia 
MEDiKSA od ponad 2 lat,  c iesząc 
się niesłabnącą sympatią najmłodszych 
pacjentów.

Pediatra z MEDiKSA najlepszy w powiecie!

Redakcja

Fot. K.Szymczak
/G.Gałasiński

dzienniklodzki.pl

Doktor Barbara Grala-Stępnik (druga z prawej)
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Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej podsumowali 
działalność jednostki za rok 2017.

Podczas walnego zabrania omówiono plan działania i plan finansowy na rok 
bieżący. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pabianicach przekazała 
naszym druhom maskotki, którymi strażacy mogą obdarowywać dzieci 
biorące udział w wypadkach. Podczas spotkania miała miejsce miła 
niespodzianka - Galeria Ogrodnicza EXOflora przekazała na rzecz jednostki 
piłę łańcuchową marki STIHL MS 211, która pomoże naszym strażakom 
w pracy. Zarząd OSP w Woli Zaradzyńskiej w szczególny sposób uhonorował 
druha Marcina Kotlickiego, wręczając mu specjalną statuekę, za pracę 
na rzecz OSP i  dbałość o teren remizy.

Walne zebranie w OSP

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Nowy sprzęt - pilarka łańcuchowa marki STIHL MS 211

Fot. OSP W. Zaradzyńska

Druh Marcin Kotlicki z otrzymaną statuetką

Fot. OSP W. Zaradzyńska

Niestaranne zabezpieczenie przed mrozami instalacji wodociągowej 
wewnątrz budynku, doprowadziło do niepotrzebnej  awarii. 

Przełom lutego i marca przyniósł bardzo niskie temperatury również 
w naszej gminie. Szczególnie odczuli to mieszkańcy Ksawerowa, którzy 
niedokładnie zabezpieczyli instalację wodociągową w swoim budynku 
mieszkalnym. Niestety, rura doprowadzająca wodę pękła za wodomierzem, 
dlatego właściciel nieruchomości musiał usunąć awarię we własnym 
zakresie.
Nieprzerwany dostęp do wody pitnej w okresie zimowym zależy również 
od jej odbiorców. Pamiętajmy o tym, bo przezorność nic nie kosztuje.

Redakcja

Mróz dał się we znaki

Fot. W.Ludziejewski

Pęknięta rura wodociągowa

Redakcja

Marszałek Stępień odwiedził gospodynie z Woli

Marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, uczestniczył w walnym zebraniu 
Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej.

Marszałek z ciekawością obejrzał kronikę, a jego szczególną uwagę zwróciła 
strona dot. powstania koła w 1927 r.! Gość stwierdził ponadto, że koło może 
być wzorem do naśladowania za wigor, optymizm i nowe pomysły. Zachęcał 
również do korzystania z grantów sołeckich i wspólnych inicjatyw 
na poziomie powiatowym, bo członkinie koła mają czym się pochwalić 
na cały region. W spotkaniu uczestniczył również wójt Adam Topolski.
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zaradzyńskiej jest jednym 
z nielicznych kół w powiecie pabianickim, które zrzeszając 33 członkinie, 
wykazuje tak silną inicjatywę i kreatywność w swojej działalności 
społecznej. Przewodniczącą koła jest Mirosława Krawczyk. 

Członkinie KGW z Woli Zaradzyńskiej z marszałkiem Witoldem Stępniem
- który dumnie prezentuje kronikę koła. Uroczystość jubileuszowa
koła zaplanowana została na dzień 20 października br.

Fot. facebook.com/witold.stepien
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13 lutego br. w sali bankietowej "Zacisze" odbyło się kolejne już - zgodnie 
z kilkuletnią tradycją - VI Spotkanie Noworoczne ze starszymi, samotnymi 
i niepełnosprawnymi mieszkańcami naszej gminy. Korzystając 
z zaproszenia wójta Adama Topolskiego, w tegorocznej uroczystości udział 
wzięło około 130 osób. 

Część oficjalną spotkania rozpoczęli włodarze gminy, którzy złożyli 
przybyłym gościom noworoczne życzenia.
- Bardzo się cieszę, że spotykamy się wspólnie już po raz kolejny. Tak liczna 
obecność Państwa na dzisiejszym spotkaniu dowodzi temu, że mamy 
wspaniałych i aktywnych mieszkańców. Namawiam i jednocześnie 
zachęcam, do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym naszej gminy. 
Jestem pewien, że macie Państwo do przekazania młodszym pokoleniom 
bezcenne doświadczenie, i najlepszą naukę – dodał w swoim wystąpieniu 
wójt Topolski.

Mieszkanka naszej gminy Krystyna Majchrzak-Stańczyk, podziękowała 
organizatorom uroczystości w imieniu wszystkich zaproszonych 
mieszkańców, za dobre słowo, za pamięć o nich, i za wyjątkową atmosferę 
noworocznych spotkań. Kolejnym punktem programu były występy 
młodych artystów: Karoliny Stępień i Anny Rzewuskiej z sekcji wokalnej 
GDKzB oraz niezwykle widowiskowa prezentacja gminnych cheerleaderek. 

Dla wszystkich przybyłych gości przygotowano smaczny poczęstunek 
i symboliczne upominki.Oprawę muzyczną i wokalne niespodzianki 
przygotował utalentowany muzyk i wokalista – Arkadiusz Kupiecki. 
Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ksawerowie, przy współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
i Gminnym Domem Kultury z Biblioteką. W noworocznej uroczystości udział 
wzięli mieszkańcy gminy Ksawerów, przedstawiciele lokalnego samorządu 
– wójt Adam Topolski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Maciej Bartos, sekretarz gminy Monika 
Sroczyńska, radna Powiatu Pabianickiego Wioletta Domańska, radni 
gminy, sołtysi oraz kierownicy i pracownicy jednostek współpracujących.

VI Spotkanie Noworoczne z mieszkańcami

Redakcja

Pokaz umiejętności dziewcząt - gminnych   cheerleaderek

Przy mikrofonie najstarszy uczestnik spotkania, 99-letni Pan Bolesław Rosiak

Drobne upominki wręcza przewodniczący rady 
Arkadiusz Jędrzejczyk 

Goście podczas uroczystości

Fotografie wykonała redakcja

AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy 
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Nie tylko bicie boli

STOP wandalom!

Ktoś, nie wiedzieć czemu i po co, wybił szybki w dobrze znanej chyba 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy - kapliczce (ok. 90-letniej) w Woli 
Zaradzyńskiej. 

Komu przeszkadzała kapliczka? Tego jeszcze nie wiadomo. Jedno jest 
pewne, powinniśmy być czujni i zwracać uwagę na to, co dzieje sie wokół 
nas, aby podobne przypadki już się nie powtarzały. 

Projekt gminy Ksawerów pn. "Nie tylko bicie boli" zajął 3 miejsce 
w województwie łódzkim.

1 marca br. 
zespołu w sprawie dokonania oceny projektów złożonych w ramach 
programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego 
w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2018. 
Złożona dokumentacja została przeanalizowana pod kątem zgodności 
projektu z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi według 
wskazanych obszarów:
• doświadczenie i zaangażowanie Wnioskodawcy w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• zgodność projektu z lokalnymi dokumentami strategicznymi,
• innowacyjność i atrakcyjność projektu na poziomie lokalnym.

Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu wynosi powyżej 
30%. Projekt gminy Ksawerów pn. "Nie tylko bicie boli" zajął 3 miejsce 
w województwie łódzkim i zgodnie z określonym trybem wyboru wniosków 
o dofinansowanie projektów, Urząd Wojewódzki przekazał 
go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz 
z dokumentacją konkursową 10 najwyżej ocenionych wniosków.
Za gminą Ksawerów znalazły się projekty: Powiatu Poddębickiego, Miasta 
Bełchatowa, Miasta Kutna, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Gminy 
Lubochnia, Powiatu Radomszczańskiego i Gminy Miasta Głowna.

w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. U.G.K

Wybita szybka w kapliczce w Woli Zaradzyńskiej

Wędkarskie rekordy naszych czytelników

Rozmowa nt. wędkowania, którą publikowaliśmy w poprzednim wydaniu 
Echa Gminy Ksawerów, wywołała spore zainteresowanie czytelników. 
Okazało się, że pasjonaci aktywnego łowienia ryb tworzą całkiem niemałą 
grupę wśród mieszkańców gminy.

Poniżej prezentujemy kolejne, rekordowe okazy naszych czytelników, 
i zachęcamy wszystkich tych, którzy trwają w wędkarskiej przygodzie, 
do przesyłania zdjęć i opisów złowionych ryb na redakcyjny adres e-mail 
(patrz stopka redakcyjna).

Paweł Lorentowicz z pięknym sandaczem (5kg i 74 cm) złowionym
na spinning (łowisko Winiary k. Kalisza) w grudniu ub.r.

Fot. Archiwum

Redakcja

Kalendarz ogrodnika

Kwiecień jest odpowiednim miesiącem na sadzenie nowych drzewek, 
także iglaków i krzewów zimozielonych. Trzeba posprzątać ogród 
po zimie, przygotować grządki w ogrodzie warzywnym, posadzić 
rośliny cebulowe kwitnące latem, wysiać rośliny jednoroczne, 
podzielić i przesadzić byliny.

O tej porze roku rozpoczyna się intensywny wzrost trawy. Trzeba 
ją skosić po raz pierwszy w sezonie. Nareszcie możemy podziwiać 
piękno kolorowych kwiatów cebulowych, sadzimy wytrzymałe byliny 
i trawy. Możemy również szczepić drzewa owocowe oraz rozmnażać 
drzewa i krzewy z pędów. Dokonujemy też sanitarnego cięcia drzew 
i krzewów – usuwając gałęzie zaschnięte i porażone chorobami.

Pamiętaj!
Ciepłolubne rośliny świeżo posadzone w ogrodzie w razie 
zapowiadanych przymrozków przykrywamy na noc agrowłókniną lub 
folią, aby je zabezpieczyć. W dzień okrycie zdejmujemy.

Redakcja

Fot. Red.
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Pierwszy Polak na Morzu Ochockim

Nawigator morskiego statku jest najważniejszą, zaraz po kapitanie, osobą 
na okręcie. To on planuje rejs, pilotuje morską podróż i ostrzega załogę 
przed ewentualnymi zagrożeniami.  Bez dwóch zdań – nawigator to bardzo 
odpowiedzialne stanowisko, na które nie każdy się nadaje. Jeżeli masz 
twardy charakter a Twoją pasją jest morze (i wszystko co z nim związane) 
– to tak jak nasz sąsiad, oficer nawigator Andrzej Polak – możesz starać 
się o tę pracę. Kto wie, może to też będzie przygoda Twojego życia?

Panie Andrzeju, skąd pomysł żeby zostać nawigatorem na statku?
Skończyłem liceum ogólnokształcące i szukałem koncepcji na dalszą 
edukację. Byłem ciekawy świata, interesowałem się geografią, a morze 
od zawsze mnie fascynowało. Dlatego podjąłem decyzję o aplikowaniu 
na studia do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Niestety, 
zabrakło mi trochę szczęścia. Nie mniej – trzymając się wyznaczonego celu 
(uśmiech), rozpocząłem edukację w Centrum Szkolenia Specjalistów 
Marynarki Wojennej w Ustce. Po półrocznym szkoleniu zacząłem pływać 
jako marynarz na okrętach pogranicza. Następnie trafiłem do Świnoujścia 
i pływałem w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich 
"Odra".

To w PPDiUR "Odrze" rozpoczęła się Pana prawdziwa przygoda z żeglugą?
Tak, zacząłem pływać na statkach przetwórniach dalekomorskich. To były 
lata 70. ubiegłego wieku. Nasze statki były zbyt duże, żeby pływać po morzu 
Bałtyckim – moja przygoda zaczęła się od rejsu w Morze Północne, a później 
był już tylko cały świat (uśmiech). W międzyczasie trafiłem do Szkoły 
Morskiej w Szczecinie i tam ukończyłem Wydział Rybacki na kierunku 
nawigacja.  Zaczynałem od praktykanta,  poprzez bosmana, 
aż do pierwszego oficera.

Na czym polega praca nawigatora statku dalekomorskiego?
Przede wszystkim na obsłudze różnych urządzeń nawigacyjnych: kompasów 
– np. kompasu magnetycznego i żyrokompasu, na czytaniu map morskich, 
prowadzeniu radionawigacji, nawigacji satelitarnej (GPS) i wyznaczaniu 
właściwego kursu statku. Nawigatorzy zgodnie z zasadami nawigacji 
korzystają z takich urządzeń jak: radary, sondy głębokościowe, logi, 
sekstant w astronawigacji, i chronometr. Nawiguje się oczywiście 
na wszystkich trzech stanowiskach oficerskich: III of, II of, I of i Kapitan, 
który czuwa nad wszystkim i wszystkimi.  

Ile lat spędził Pan na morzu? 
Pływałem niespełna 33 lata, czyli na morzu ok. 20 lat. Najdłuższy rejs trwał 
ok. 9 m-cy. Chcąc zliczyć wszystkie przebyte mile morskie, to na pewno 
przepłynąłem cały świat dookoła - może i nawet kilka razy (uśmiech).

Andrzej Polak na mostku nawigacyjnym, podczas ustawiania
manetki wychylenia śruby napędowej

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Łapanie "ciała niebieskiego" - słońca, z użyciem sekstantu

Jakie były najdalsze wyprawy w poszukiwaniu dużych łowisk?
Nowy Jork, i wspaniałe łowiska makreli i dorsza. Dużo pływaliśmy po Morzu 
Ochockim i Morzu Beringa (lata 90.) – szczególnie zimą, kiedy "zarastało" 
ono lodem. Często odwiedzałem również Alaskę i tutaj ciekawostka o której 
nie wszyscy wiedzą, otóż Alaskę sprzedał mężczyzna - prawdopodobnie 
Rosjanin o polskobrzmiącym nazwisku – innemu mężczyźnie 
(Amerykaninowi) także o polskobrzmiącym nazwisku. Informacje nt. temat 
można znaleźć w internecie. Oprócz tego pływaliśmy w Afryce – Mauretanii, 
Senegalu oraz w RPA - Kapsztadzie i w obu Amerykach. Stacjonowaliśmy 
w Korei, a także w Rosji na Kamczatce i w Pietropawłowsku Kamczackim, 
w kanadyjskim Vancouver, w urugwajskim Montevideo oraz w Stewart 
na Alasce. Łowiliśmy na Morzu Weddella przy Antarktydzie, a także 
na całym Pacyfiku.

Jak duże to były statki?
Zaczynałem na popularnych "burtowcach" (siatki z rybami wciągało 
się przez burtę – red.). Na tych statkach pływało ok. 40 osób załogi. Większe 
jednostki (ok. 80 osób załogi) to statki fabryki - przetwórnie ryb, a sieci 
z rybami były wyciągane na pokład przez slip rufowy (pochylnia na rufie 
po której wciąga się złowione ryby - red.). Wiadomo, im więcej ryb – tym 
więcej pracy. Pamiętam momenty, kiedy łowiliśmy po 80 - 100 ton ryb 
w ciągu doby. Agregaty prądotwórcze i turbina wałowa produkowały taką 
ilość energii elektrycznej, która wystarczyłaby na oświetlenie całej gminy 
Ksawerów! Obsada statku składała się z załogi pokładowej, przetwórczej, 
mechanicznej, kucharzy, piekarza oraz z stewardów. Długość jednostki 
to ok. 100m, a szerokość niemalże 17m.

Fot. Archiwum

Morze Ochockie - wyciąganie olbrzymiej sieci wypełnionej rybami
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Co w sytuacji kiedy ładownia była już pełna?
Podpływały statki chłodniowce, które odbierały już przerobioną rybę – 
zamrożone filety lub mączkę rybną. W zamian zostawiały nam – rybakom, 
potrzebne zaopatrzenie: świeże warzywa, mrożonki, produkty suche etc. 
Statki na których pływałem, miały "niezależność" morską – czyli zapasy 
paliwa, żywności, wody pitnej na ok. 3 mies.

Jakie miał Pan najciekawsze, ale też niezapomniane morskie przygody?
Miałem ten zaszczyt, że mój statek jako pierwszy w historii polskiej floty 
rybackiej, wpłynął w 1991 r. na wody Morza Ochockiego, a jeżeli pyta Pan 
o piratów, to nie mieliśmy okazji się spotkać (uśmiech). Pamiętam sytuację, 
w której o mały włos nie wzięlibyśmy udziału w potyczce falklandzkiej. 
Łowiliśmy akurat na owych Falklandach – które znajdują się pod brytyjską 
administracją, gdy podpłynęła do nas wojskowa jednostka argentyńska 
z nakazem natychmiastowej zmiany łowiska. Co ważne, Argentyńczycy 
również roszczą sobie prawo do Falklandów. Było groźnie 
i sytuacja była mocno "napięta". Nie mniej, udało się ją szczęśliwie 
i bezkonfliktowo rozwiązać. Bardzo często łapały nas sztormy, najczęściej 
na morzach: Beringa i Ochockim, jak również na Oceanie Atlantyckim, 
podczas których woda wlewała się w ogromnych ilościach na pokład, 
a statkiem naprawdę mocno bujało. Zdarzyło się też, że kilku z nas podczas 
prac pokładowych wpadło do morza – na szczęście wszyscy bezpiecznie 
wracali na pokład. Oczywiście baliśmy się, ale byliśmy też zaprawionymi 
"wilkami morskimi" (uśmiech). Na Alasce miało miejsce ciekawe zdarzenie - 
po wymianie załogi w Cold Bay (jedno z największych lotnisk 
transportowych zaopatrujących w urządzenia wieże wiertnicze na Alasce -
red.), wieczorem dostaliśmy z kapitanatu polecenie, aby podnieść trapy 
(składane schody - red.) do góry, do wysokości pokładu aby nikt 
po zapadnięciu zmroku nie schodził na ląd. I to wykonaliśmy. W nocy 
wachtowy powiadomił mnie, że jakieś wielkie stworzenia podchodzą pod 
statek. Okazało się, że to alaskańskie niedźwiedzie Grizli, które szukały 
pożywienia.

A choroba morska? Czy mieliście na nią sprawdzone sposoby?
Trzeba ją po prostu przetrwać. Organizm musi się zaaklimatyzować 
i przyzwyczaić do nowych warunków. W razie "kryzysu" podpowiem, 
że można obserwować horyzont lub inny, stały punkt krajobrazu - jeśli 
się to uda (śmiech)…i wąchać olejek miętowy, który warto mieć zawsze 
na pokładzie.

Jak załoga organizuje sobie pracę i czas wolny podczas kilkumiesięcznych 
rejsów?
Pracowaliśmy w różnych odstępach czasowych, np. 4 godziny pracy w dzień, 
4 godziny odpoczynku, 4 godziny pracy, 6 -cio godzinna zmiana nocna i tyle 
samo przerwy.

Praca, jak to na statku, w różnych warunkach, bez świąt i wolnych niedziel. 
Kołysanie, bujanie, sztorm, deszcze i piekące słońce. Nie każdy 
to wytrzymywał. Pamiętam koniec lat 90. i dwóch doświadczonych 
górników, którzy wypłynęli razem ze mną w swoje dziewicze rejsy. Po tych 
kilku miesiącach spędzonych na morzu mieli serdecznie dosyć pływania 
i powiedzieli, że wolą pracę w kopalni. Jeżeli chodzi o czas wolny 
to spędzaliśmy go naprawdę różnie – majsterkowanie, czytanie, wspólna 
gra w karty. Jak tylko miałem wolną chwilę i byliśmy w porcie, zwiedzałem. 
Szczególnie w pamięci zapadła mi Korea Południowa, Stany Zjednoczone 
Ameryki, Rosja i Kamczatka oraz piękna Kanada. Poznałem masę 
fantastycznych ludzi, różne kultury i obyczaje. 

Czy podczas tych wszystkich lat planował Pan zmienić pracę, profesję?
Nigdy, bardzo lubiłem pływać. To była świetna przygoda mojego życia.

Kiedy zszedł Pan definitywnie na ląd?
Przestałem pływać w 2004 r. Wróciliśmy wtedy z rejsu do Afryki. Miałem 
propozycję późniejszego pływania pod niemiecką, duńską lub szwedzką 
banderą, ale zdecydowałem się przejść na zasłużoną emeryturę. Wszystko 
ma w życiu swój czas (uśmiech).

Czy poza pływaniem miał Pan inne zainteresowania, pasje?
Tak się złożyło, że interesowało mnie prawie wszystko to, co było związane 
z wodą. Dlatego też zrobiłem patent płetwonurka. Łączyłem przyjemne 
z pożytecznym – np. podczas rutynowych przeglądów kadłuba poniżej lustra 
wody. Obecnie trenuję karate w sekcji GDKzB w Ksawerowie.

Jest Pan rodowitym mieszkańcem naszej gminy?
Mieszkam w Ksawerowie, ale urodziłem się w Łodzi. Podczas mojego pobytu 
w Świnoujściu poznałem wspaniałą kobietę – rodowitą ksawerowiankę 
i moją przyszłą żonę – która przyjechała w owym czasie na urlop nad polski 
Bałtyk. Po roku znajomości byliśmy już małżeństwem. 

Jak się Panu mieszka w naszej gminie?
Spokojnie, bez pośpiechu, w otoczeniu najbliższych. Mam dużo czasu 
na spotkania ze znajomymi – przede wszystkim w gminnym klubie seniora, 
którego jestem członkiem. Z tego miejsca chciałbym zachęcić starszych 
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy, 
rozmów i spotkań z sąsiadami. 

Dziękuję za rozmowę.  
Dziękuję i życzę wszystkim czytelnikom radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Z Andrzejem Polakiem rozmawiał Bartosz Chmiela

Falklandy w połowie lat 90. - lwy morskie były częstymi 
gośćmi na pokładzie statku, którym pływał Andrzej Polak 

Fot. Archiwum

Nawigator Andrzej Polak - dzisiaj

Fot. Archiwum
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50 trampolin, basen z gąbkami, ścieżka gimnastyczna, strefa koszykówki, 
tor przeszkód i ścianki wspinaczkowe - to wszystko w nowym parku 
trampolin, który działa w Ksawerowie.

Możliwości sprzętowe sprawdził sam Bilguun Ariunbaatar - znany 
telewizyjny showman, który przywitał pierwszych gości zniewalającym 
uśmiechem, zapraszając mieszkańców gminy do wspólnej zabawy.
- Trampoliny są ciekawą alternatywą dla aktywnego wypoczynku i fajnego 
relaksu, do którego zachęcamy zarówno najmłodszych jak i całe rodziny. 
Prowadzimy zajęcia akrobatyczne, fitness, warsztaty dla szkół i dla firm 
oraz imprezy zamknięte - mówi Beata Człapińska .manager Jump Planet

Poskaczą w Ksawerowie

Redakcja

Zmagania najmłodszych w basenie z gąbkami

Fot. Red.

Z cyklu - nowe miejsca w gminie

Fot. Red.

Bilguun Ariunbaatar zaprasza wszystkich do współnej zabawy

Ksawerów i łódzkie Rondo Lotników Lwowskich
- co mają wspólnego?

Krótko przed wybuchem II wojny światowej, w okolice Łodzi sprowadzono III 
Dywizjon Myśliwski 6. Lwowskiego Pułku Lotniczego. Skąd ta decyzja? Otóż 
Armia Łódź nie posiadała w owym czasie swoich sił powietrznych. 
Na przygotowanie polowego lotniska wybrano teren w majątku Widzew, 
w sąsiedztwie Pałacu Ksawerów.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że łódzkie Rondo Lotników Lwowskich położone 
w dzielnicy Łódź-Górna (dawne rondo radzieckiego kosmonauty Hermana 
Titowa) swoją obecną nazwę zawdzięcza właśnie dzielnym lotnikom - asom 
przestworzy, którzy stacjonując w Ksawerowie heroicznie bronili polskiego 
nieba w pierwszych dniach drugiej wojny światowej. 

Dwie eskadry (161 i 162) w skład których wchodziły 22 samoloty PZL-P 11, 
walczyły z niemieckim okupantem przez 5 dni (od 1 do 5 września 1939 r.) 

broniąc łódzkiej ziemi. Dywizjon stracił podczas tych walk 
prawdopodobnie14 samolotów i wielu żołnierzy. Niemcy odnieśli podobne 
straty, ale mieli nieporównywalną przewagę ilościową i techniczną maszyn 
powietrznych. Dlatego możemy śmiało mówić o bohaterskiej postawie 
i świetnym wyszkoleniu lwowskich pilotów, którzy 6 września 1939 r. 
wycofali się w inne rejony Polski, nadal walcząc z niemieckim okupantem.

dzielnie 

Zabytkowa już tablica informacyjna jaka stała przy łódzkim rondzie

Fot. G.Gałasiński/dzienniklodzki.pl

Lotnisko polowe w majątku Widzew jeszcze przed rozpoczęciem wojny

Fot. aviatv.pl

Redakcja

Fot. Red.
Tablica na budynku ZSCKR w Widzewie
upamiętniająca dzielnych lotników

POZOSTAŁE INFORMACJEGMINA KSAWERÓW
100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Fot. Red.

Ścieżka gimnastyczna - jedna z atrakcji nowego praku trampolin
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Planujesz wymianę pieca?

Możesz otrzymać dofinansowanie!

Dowiedz się więcej na www.gmina.ksawerow.com
OSP w Woli Zaradzyńskiej

Redakcja

Wierna replika 150 - letniej komody

50-lecie Jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej

Zbigniew Pluta - mieszkaniec Ksawerowa, z zawodu stolarz, a w wolnych 
chwilach również snycerz (dziedzina sztuki zdobniczej polegająca 
na rzeźbieniu w drewnie - red.) odwzorował wierną kopię zabytkowej, 
drewnianej komody.

Wybitnym przykładem sztuki snycerskiej jest Ołtarz Wita Stwosza 
w Krakowie. Do rzeźbienia w drewnie używa się specjalnych, ręcznych dłut.
- Oryginał, który miał ponad 150 lat, był w posiadaniu mieszkanki naszej 
gminy, śp. Pani Durajskiej. Nad tym meblem, wykonanym zgodnie 
z techniką sztuki zdobniczej, pracowałem ponad pół roku. Pozostaje jeszcze 
wykończenie, czyli zabezpieczenie struktury odpowiednią bejcą - mówi Pan 
Zbigniew.
- Czy sprzedam komodę? Tego jeszcze nie wiem, włożyłem w nią naprawdę 
dużo zdrowia i pracy - dodaje.

22 września Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, 
obchodziła będzie jubileusz 50-lecia swojego istnienia. 

Nie przypadkowo wybrano właśnie ten dzień - sobotę, w którym mieszkańcy 
naszej gminy wspólnie z zaproszonymi gośćmi będa mieli okazję
uroczyście świętować tę okrągłą rocznicę. Jubileuszowe obchody 
rozpocznie msza św. w intencji druhów strażaków. Następnie, podczas 
części oficjalnej, zobaczymy uroczysty przemarsz jednostek OSP z całego 
powiatu (i nie tylko), będa niespodzianki, atrakcje dla najmłodszych, 
występy dziecięce, konkursy i zabawy dla wszystkich gości. 
O oprawę muzyczną tego wyjątkowego wydarzenia zadba znany i lubiany 
zespół. Jaki? O tym, i pozostałych punktach programu poinformujemy już 
niebawem.

Zbigniew Pluta z własnoręcznie wykonaną repliką

Fot. Red.

Druhowie z OSP zapraszają do uczestnictwa w jubileuszu wszystkich 

tych mieszkańców gminy, którym bliska jest jednostka w Woli Zaradzyńskiej

Spotkanie z mieszkańcami

Gmina Ksawerów organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne 
z mieszkańcami, dot. możliwości i zasad uzyskania pomocy finansowej 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację wymiany lub modernizacji 

źródeł ogrzewania i instalacji grzewczej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia (poniedziałek) w Gimnazjum 

w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33 o godz. 17.00

W spotkaniu uczestniczyli będą pracownicy urzędu, przedstawiciele 
WFOŚiGW w Łodzi oraz BOŚ Banku.

Na co dokładnie mogę otrzymać dofinansowanie?
Na podjęcie takich działań jak: termomodernizacja budynków 
mieszkalnych (sporządzenie audytu energetycznego, zakup materiałów 
izolacyjnych, docieplenie ścian, stropodachu, dachu, zakup fabrycznie 
nowej stolarki okiennej, drzwiowej oraz koszty robót budowlano – 
montażowych związanych z termomodernizacją).
Na zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych (kotły, 
pompy ciepła), wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. 
i c.w.u., wykonanie instalacji gazowej niezbędnej do położenia sieci. 
Na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych. Również na budowę 
lub modernizację węzła cieplnego c.o. i c.w.u. oraz wykonanie lub 
modernizację przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na zakup 
i montaż instalacji rekuperatorów lub zakup i montaż fabrycznie nowych 
ogniw fotowoltaicznych.

W jakiej formie mogę otrzymać dofinansowanie?
Dotacja przeznaczona jest na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego, która realizowana jest za pośrednictwem banku 
na podstawie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowy o współpracy. 

Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie otrzymają osoby fizyczne – właściciele lub użytkownicy 
wieczyści budynków mieszkalnych (budynek wolnostojący lub 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których 
realizowane będą zadania dot. termomodernizacji lub modernizacji 
źródła ciepła. Budynek musi być przeznaczony i wykorzystywany na cele 
mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. Osoba 
ubiegająca się o dofinansownie, która złożyła w banku wniosek o kredyt 
musi posiadać zdolność kredytową. Ogólne warunki programu dostępne 
na stronie internetowej 

W jakim banku mogę ubiegać się o kredyt?
Np. w PA-CO-BANK lub BOŚ Banku. Pełna lista współpracujących 
z Funduszem placówek bankowych dostępna jest na stronie internetowej 

Gdzie załatwię wszystkie formalności?
Po zakończonej inwestycji (po przedstawieniu w banku rachunków 
i faktur), bank weryfikuje realizację "efektu rzeczowego" (całokształt 
wykonanych prac zgodnie z programem), i przekazuje tę informację 
do WFOŚiGW w Łodzi, który wypłaca jednorazową dotację na wskazany 
rachunek bankowy.

Dotacja wynosi 
od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych. 

www.gmina.ksawerow.com

www.zainwestujwekologie.pl
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Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rozmowa z , kierownikiem Referatu Gospodarki 
Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Ksawerów.

Jarosławem Pinderem

Fot. Red.

Jakie zadania należą do obowiązków referatu?
Przede wszystkim procedury z zakresu planowania przestrzennego, 
gospodarowania nieruchomościami gminy, z zakresu sprzedaży, zakupu, 
najmu lub dzierżawy nieruchomości, postępowania administracyjne dot. 
ustalania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 
sporządzanie wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy, spraw lokalowych, przyznawania 
dodatków mieszkaniowych i energetycznych, czy prowadzenie spraw 
związanych z ochroną i opieką nad zabytkami. Do zadań referatu należy 
również numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic, podziały 
nieruchomości, środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych, sprawy ochrony środowiska i ochrony przyrody (w tym 
wycinka drzew i krzewów), prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem 
czystości i porządku w gminie, realizacja zadań w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, problematyka ochrony zwierząt. Zakres naszych 
obowiązków jest bardzo szeroki.

Które tematy będą najważniejsze w roku bieżącym?
Weszliśmy w okres bardzo trudnych i intensywnych prac związanych 
ze zmianami Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy. Wszelkie 
zmiany, które zostaną wprowadzone, chcemy potraktować solidnie i nader 
poważnie. Zmieniamy gminę na lepsze, zmieniamy gminę wspólnie z jej 
mieszkańcami, którzy będą mieli swój głos w tej sprawie. Na tym najbardziej 
nam zależy. Już wkrótce, wspólnie z wójtem gminy Adamem Topolskim, 
rozpoczniemy szereg spotkań w terenie, podczas których będziemy 
rozmawiali z mieszkańcami o przestrzennych możliwościach rozwoju gminy 
Ksawerów.

Czy mieszkańcy mogą mieć faktyczny wpływ na zmiany w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?
Oczywiście, poprzez składanie odpowiednich wniosków. Wnioski takie 
nie wymagają żadnych formularzy, forma wniosku jest dowolna. To samo 
dotyczy wniosków do planów miejscowych.

Ile osób pracuje w referacie?
Łącznie 6 osób. Mieszkańców przyjmujemy na 3 piętrze w budynku Urzędu 
Gminy Ksawerów w pok. 303. Z referatem można skontaktować 
się osobiście, telefonicznie (42 213 80 50 w.32,34,35 )lub e-mailem: 
d o r a d c a @ k s a w e r o w . c o m ,  k o m u n a l n y e k @ k s a w e r o w . c o m ,  
nieruchomości@ksawerow.com

Jarosław Pinder z kadrą swojego referatu

Z Jarosławem Pinderem rozmawiał Bartosz Chmiela

Ważne - spotkania z mieszkańcami

W związku z opracowywaniem 8 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zaplanowano 7 spotkań z mieszkańcami.

Spotkania z wójtem gminy Ksawerów i przedstawicielami Referatu 
zajmującego się planowaniem przestrzennym, zostały zaplanowane 
na godzinę 16.30, zgodnie z poniższym harmonogramem.

DATA MIEJSCE UCHWAŁA

23 kwietnia GDKzB w Ksawerowie LV/380/2017

7 maja
OSP

w Woli Zaradzyńskiej XLVII/336/2017

21 maja GDKzB w Ksawerowie XLIV/315/2017

18 czerwca GDKzB w Ksawerowie XLVII/335/2017

2 lipca Szkoła Podstawowa
w Ksawerowie

XLVI/331/2017

16 lipca Szkoła Podstawowa
w Ksawerowie

XLVI/330/2017

6 sierpnia
1) XLIV/316/2017
2) LVII/394/2017

Bezpośrednio przed terminami tych spotkań Urząd Gminy Ksawerów 
będzie Państwa informował indywidualnie, poprzez dystrybucję ulotek 
na terenie ulic - objętych konkretnym planem będącym przedmiotem 
spotkania. 

Zapraszamy do uczestnictwa w procedurze powstawania tych planów, 
a tym samym do obecności na spotkaniach połączonych z dyskusją.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Plan zagospodarowania przestrzennego - co to jest?

Wypatrzyłeś/aś uroczą działkę, w sam raz pod budowę domu? Dzięki 
Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego dowiesz się, 
czy możesz na niej wybudować dom, jakie pokrycie będzie mógł mieć 
dach i o jakim kącie nachylenia, jakie będzie sąsiedztwo Twojego 
wymarzonego domu.
Plan miejscowy powie Ci o tym, czy w pobliżu Twojej działki mogą 
w przyszłości powstać obiekty usługowe (sklepy, markety), przychodnie 
czy przedszkola lub zostanie wybudowana główna droga. To ważne, jeśli 
szukasz miejsca spokojnego i z dala od wielkomiejskiego zgiełku.

Redakcja
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OSP
w Woli Zaradzyńskiej 
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Płaćmy podatki u siebie!

Czy chcesz, żeby nasza gmina miała więcej pieniędzy 
na inwestycje dla swoich mieszkańców - 

Nie musisz być zameldowany w miejscu 
w którym chcesz płacić podatki. To nic trudnego! 

Wystarczy wskazać w Urzędzie Skarbowym swoje miejsce 
zamieszkania, jeśli jest ono inne niż miejsce zameldowania.

Informację tę możesz przekazać w rocznym rozliczeniu 
podatkowym  lub na formularzu . 

Cała czynność jest niezwykle prosta i bezpłatna. 
Należy wydrukować formularz 

i zaktualizować w nim swoje dane. 
Gotowy formularz zanosimy lub wysyłamy na adres: 

Urząd Skarbowy w Pabianicach
ul. Zamkowa 26, 95-200 Pabianice

drogi, sieć wodno-kanalizacyjna, odwodnienie, oświetlenie?

Płać podatki w miejscu zamieszkania 
- w gminie Ksawerów!

PIT ZAP-3

ZAP-3 

Redakcja

Smakowite warsztaty z Robertem Sową

Polski kucharz, restaurator, szef kuchni znany z programów telewizyjnych i 
radiowych oraz autor książek kucharskich odwiedził Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

Robert Sowa przeprowadził warsztaty i zaprezentował najnowsze trendy 
w gotowaniu. Jego wizyta związana również była z eliminacjami 
do konkursu "Kulinarny Talent 2018", którego jest pomysłodawcą. 
- Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszych warsztatach. Przed nami 
interesująca przygoda kulinarna, mianowicie dzisiejsza przekąska 
to połączenie kuchni greckiej, włoskiej i hiszpańskiej, między innymi 
hummus i nadziewane pomidory. Danie główne to 100% kuchni polskiej. 
Będzie to marynowana pierś z kaczki. Do tego bardzo polski owoc śliwka 
karmelizowana w miodzie ze śliwowicą w przyprawach korzennych, 
a na deser beza z kremem waniliowym na bazie serka mascarpone 
z żółtkami, z cukrem pudrem i z owocami - tak rozpoczął gość Robert Sowa.

Młodzież gastronomika z wielkim zapałem i wypiekami na twarzach zabrała 
się do pracy. Wszyscy bardzo chętnie przygotowywali dania zaproponowane 
przez znanego szefa kuchni. Pomagali im również współpracownicy 
Roberta Sowy, czyli Krzysztof Baranowski i Konrad Kornaszewski.
Po zakończeniu zmagań kulinarnych nadszedł czas na degustację 
smakołyków. Były przepyszne, co potwierdza również przedstawicielka 
naszej redakcji.  Na zakończenie smakowitych warsztatów w Widzewie 
każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz książkę kulinarną "Krok 
po kroku z Robertem Sową". Kolejka po autograf była długa...

Tekst i foto: Cel./nowezyciepabianic.pl

Tekst i foto: Cel./nowezyciepabianic.pl

Tekst i foto: Cel./nowezyciepabianic.pl

Warsztaty kulinarne w Widzewie

Młodzież w trakcie spotkania

Zapytaj  wójta

Panie wójcie, odkąd sięgam pamięcią, ul. Wschodnia na odcinku 
od ronda do ul. Wolskiej nigdy nie była w tak fatalnym stanie jak 
obecnie. Kto odpowiada za stan tej ulicy, bo zdania wśród mieszkańców 
są podzielone? Kiedy nadejdzie moment, w którym będziemy mogli 
bezpiecznie jeździć i spacerować wspomnianym odcinkiem 
ul. Wschodniej?

Mieszkaniec 

Szanowny Panie, zarządcą tej ulicy jest Starostwo Powiatowe 
w Pabianicach. To ta instytucja odpowiada za stan nawierzchni 
i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Firma Włodan z Porszewic 
powinna zakończyć pierwszą część remontu (do ul. Bednarskiej) 
do końca maja br. W tym roku wykonana zostanie kompleksowa 
przebudowa kolejnego fragmentu drogi (do ul. Żeromskiego) poprzez 
wymianę nawierzchni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. 
Być może zarządca ulicy (powiat) w ramach ewentualnej rezerwy 
budżetowej, wykona remont następnego odcinka (od ul. Żeromskiego). 

Masz pytanie do wójta? 
Wyślij je na adres e-mail naszej redakcji

wójt Adam Topolski
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Cykl prezentacji placówek oświatowych
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek

Dzieciątka Jezus w Ksawerowie

Rozmowa z  - dyrektor przedszkola 
i wychowawczynią grupy Żabek.

siostrą Agnieszką Olszańską

Siostro Agnieszko, jak długo już przedszkole funkcjonuje w naszej gminie?
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 
w Ksawerowie swoimi korzeniami sięga lat 70., kiedy to w starym domu 
zakonnym przy ul. Kościuszki na Żdżarach, siostry opiekowały 
się kilkorgiem dzieci swoich sąsiadów i znajomych. Rosnące potrzeby 
społeczności lokalnej spowodowały, że przy ogromnej pomocy 
mieszkańców Ksawerowa oraz dobroczyńców klasztoru, wybudowane 
zostało nowe przedszkole przy ul. Gwiezdnej. Placówka rozpoczęła 
swoją działalność w 1999 r., a siostry podjęły pracę opiekuńczo - 
wychowawczą nad dziećmi mieszkańców naszej gminy.

W jakich godzinach jest czynne przedszkole?
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 
do 16.15. Posiada trzy oddziały, w których dzieci bawią się i uczą w grupach 
zbliżonych wiekowo. Sale zajęć są przestronne, kolorowe oraz dobrze 
wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Przy każdym z pomieszczeń 
znajduje się łazienka, dostosowana do potrzeb przedszkolaków. 
Przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w nowoczesny sprzęt 
do zabawy i posiadający odpowiednie atesty bezpieczeństwa. Kadrę 
pedagogiczną stanowią siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Obecnie 
w przedszkolu pracuje sześć sióstr, posiadających odpowiednie 
wykształcenie pedagogiczne oraz dodatkowe kwalifikacje, umożliwiające 
otoczenie dzieci wszechstronną opieką i pomocą. Personel przedszkola 
stanowią także cztery osoby świeckie (panie kucharki oraz pracownik 
gospodarczy).

Jak przedstawia się program nauczania przedszkolaków?
Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest duchowe dziecięctwo, 
polegające na naśladowaniu Jezusa Chrystusa w Jego relacji do Boga Ojca; 
relacji nacechowanej miłością, zaufaniem, radością i pokorą.  Naszą misją 
więc i pragnieniem jest ukazanie dzieciom wartości takiej relacji z Bogiem 
oraz ukazanie im piękna bycia Bożym dzieckiem oraz świadomości bycia 
kochanym przez Boga Ojca. Celem nauczania i wychowania w przedszkolu 
jest wszechstronny rozwój dziecka jako osoby w  duchu wartości i zasad 
personalizmu chrześcijańskiego oraz pedagogiki klasycznej. 

Nauczanie i wychowanie w przedszkolu służy rozwijaniu u dzieci miłości Boga, 

drugiego człowieka i Ojczyzny, tożsamości narodowej i patriotyzmu. Niewątpliwie 

charakterystycznym rysem naszego przedszkola jest chrześcijański system wartości, 

wyznaczający przede wszystkim kierunek pracy w zakresie wychowania dzieci. 

Jednak system ten kształtuje i ma wpływ na wielorakie płaszczyzny rozwoju dziecka 

(moralna, społeczna, poznawcza). Nasze przedszkole umożliwia dzieciom 

zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności potrzebnych do podjęcia obowiązków 

na kolejnych szczeblach edukacji, wspiera rozwój ich osobowości, stara 

się odpowiadać na potrzeby dzieci, umożliwia dzieciom rozwój ich tożsamości 

narodowej, językowej, religijnej. Daje im również okazję do samorealizacji, pracy 

z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działaniai przeżywania, uczestniczenia 

w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem ducha 

wartości chrześcijańskich.

Kiedy i na jakich zasadach odbywają się zapisy?

Zapisy do naszego przedszkola odbywają się w pierwszym tygodniu marca. Dzieci 

przyjmowane są na podstawie otrzymanej w przedszkolu karty zgłoszenia, ankiety 

informacyjnej o dziecku, rozmowy z rodzicami oraz innych dokumentów 

wymaganych w niektórych sytuacjach. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola 

mają dzieci zameldowane na terenie gminy Ksawerów, dzieci z rodzin ubogich, 

wielodzietnych, niepełnych oraz sieroty, a także rodzeństwo dzieci już 

uczęszczających do przedszkola. Czesne dla wszystkich dzieci wynosi 70 zł, natomiast 

stawka żywieniowa to 6 zł za trzy posiłki dziennie.

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat życia przedszkola 

zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: 

www.przedszkole-karmelitanek.pl.

Z dyrektor s. Agnieszką Olszańską rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Red.

Siostra Agnieszka Olszańska (trzecia z prawej) 
wspólnie z siostrami - kadrą wychowawczą przedszkola

Sołtys Elżbieta Mędrecka

- Jestem sołtysem sołectwa Ksawerów-Wschód i jest to moja pierwsza 
kadencja, dlatego też wyjątkowa. Dzięki wsparciu ze strony organów 
samorządowych: Rady Gminy Ksawerów, rady sołeckiej oraz mieszkańców, 
uczę się i zdobywam nowe doświadczenie. Uważam, że sołtys reprezentuje 
mieszkańców i dba o ich interesy. Zbiera informacje z terenu, i poprzez 
wspólną rozmowę a nierzadko dyskusję,  przekazuje je organom gminy - 
mówi sołtys Mędrecka.

Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Nasze sołectwo cały czas się rozwija, 
powstają nowe ulice, przybywa mieszkańców i każdy z nich chciałby 
mieszkać w ładnym, zadbanym, zdrowym i bezpiecznym otoczeniu. Dlatego 
wspólnie z radą sołecką staramy się, żeby ten cel osiągnąć - dodaje 
z uśmiechem.

Kontakt z sołtysem Elżbietą Mędrecką  - tel.: 
Skład rady sołeckiej: Henryk Nowak, Urszula Świątkowska, Agnieszka 
Chmiela, Jolanta Lewińska, Łukasz Mędrecki, Wiesław Karcz 

42 213 66 58

Redakcja

Sołtys Elżbieta Mędrecka (z prawej) w trakcie zebrania sołeckiego

Fot. Red.
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Szanowni czytelnicy, 
przesyłajcie wasze ulubione przepisy kulinarne, którymi chcielibyście 
podzielić się na łamach naszej gazety.
Kącik kulinarny cieszy się coraz większym zainteresowaniem!
Przepisy prosimy przesyłać na adres redakcji: info@reklamona.pl

Redakcja
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Wielkanocny mazurek z powidłami śliwkowymi Świąteczny żur tradycyjny

Składniki na 2 mazurki (ok. 21cm/25cm)

Kruche ciasto:
- 40 dag mąki pszennej
- 26,5 dag schłodzonego masła
- 13 dag cukru pudru
- 4 żółtka ugotowane na twardo
- 2,5 łyżeczki cukru waniliowego

Składniki na 6 porcji:

- 500 g surowej białej kiełbasy
- 1 włoszczyzna
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 plasterek suszonego borowika
- przyprawy: 1 i 1/2 łyżeczki soli, kilka ziaren pieprzu, 2 listki laurowe, 5 ziaren 

ziela angielskiego, 2 łyżeczki suszonego majeranku, świeżo zmielony pieprz
- 250 - 500 ml żurku (zakwasu żytniego)
- 100 ml śmietany (opcjonalnie)

Masa śliwkowa:
- 40 dag powideł śliwkowych
- 15 łyżek soku z pomarańczy
     
Dekoracja:
- 4 dag białej czekolady
- 1 łyżeczka oleju
- płatki migdałowe

Fot. ciasta.net

Ciasta.net

kwestiasmaku.com

Przygotowanie / Kruche ciasto:
Żółtka przetrzeć przez sito. Mąkę wysypać na stolnicę, dodać resztę 
składników i szybko oraz dokładnie posiekać nożem (aż masło będzie 
w małych kawałeczkach). Następnie szybko zagnieść ciasto, podzielić 
na pół, uformować 2 kule i zawinąć w papier lub folię, wstawić do lodówki 
na 30 minut (drugą część ciasta na ok. 60 minut).
 Potem wyjąć jedną część ciasta, włożyć pomiędzy złożony na pół arkusz 
papieru do pieczenia i rozwałkować na placek wielkości trochę większej niż 
foremka, przełożyć razem z papierem do prostokątnej foremki 21x25 cm. 
Przyciąć do rozmiarów foremki, z resztek ciasta zrobić brzeg mazurka. Spód 
ciasta nakłuć widelcem. Wstawić ponownie do lodówki na 30 minut.
 Piekarnik nagrzać do 200 stopni C, wstawić foremkę z ciastem i piec przez 20 
minut na jasno - złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i wystudzić w foremce (jeśli 
nie mamy drugiej foremki to bardzo ostrożnie wyjąć ciasto na deskę).
Z drugiej części ciasta upiec tak samo spód mazurka. Po wystudzeniu ciasto 
bardzo ostrożnie przenieść na deskę, ponieważ jest bardzo delikatne i łatwo 
się kruszy. 

Przygotowanie / Masa śliwkowa:
Powidła śliwkowe i sok z pomarańczy zagotować, przetrzeć przez sito. 

Przygotowanie / Dekoracja:
Na kruche ciasto wyłożyć masę śliwkową. Odstawić do zastygnięcia masy. 
Udekorować białą czekoladą* i płatkami migdałowymi. Mazurek nie 
wymaga przechowywania w lodówce. Smacznego! 

Przygotowanie:
Do większego garnka włożyć obrane i opłukane warzywa z włoszczyzny, 
obraną cebulę i czosnek, suszonego borowika, przyprawy. Wlać 1,5 litra 
zimnej wody i zagotować. Zmniejszyć ogień, przykryć i gotować przez 
ok. 40 minut do miękkości warzyw. Dodać opłukaną białą kiełbasę 
i gotować na małym ogniu przez ok. 15 minut. 
Zupę przecedzić przez sitko do czystego garnka. Dodać żurek - zakwas 
(przed użyciem dokładnie wymieszać) w ilości do smaku i co chwilę 
mieszając zagotować. Gotować na małym ogniu przez 1-2 minuty. 
Można zaprawić śmietaną i doprawić świeżym czosnkiem oraz świeżo 
zmielonym pieprzem. Podawać z pokrojoną kiełbasą, ugotowanym 
jajkiem i suszonym majerankiem. Do zupy można też dodać pokrojoną 
w kosteczkę ugotowaną w wywarze marchewkę.

Do podania: ugotowane jaja, majeranek

*Czekoladę i olej rozpuścić w kąpieli wodnej, 
przełożyć do foliowego woreczka, naciąć mały otwór i zrobić wzory. 

kwestiasmaku.com
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Zespół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, Marek Smuga - dyrektor, w pierwszym rzędzie (trzeci z prawej)

O jakość kultury na terenie naszej gminy dba 11 osób, które na codzień 
pracują w GDKzB w Ksawerowie.

Zespół ten stanowią: dyrektor Marek Smuga, kierownik ds. administracji 
i organizacji imprez, główna księgowa, sekretarka - kasjerka, dwóch 
pracowników biblioteki, opiekun świetlicy - animator kultury, instruktor 
plastyki, rękodzieła, scenograf i animator kultury, konserwator – ogrodnik 
oraz dwie sprzątaczki. Ponadto w placówce pracuje 13 instruktorów 
nieetatowych prowadzących zajęcia wokalne, instrumentalne, plastyczne 
czy taneczne.
Do najważniejszych elementów działalności GDKzB w Ksawerowie należą 
przede wszystkim: edukacja artystyczna i kulturalna, wychowywanie przez 
sztukę, wspieranie inicjatyw oraz budowanie i integracja tożsamości 
lokalnej. Cele te realizowane są poprzez prowadzenie licznych 
i różnorodnych zajęć artystycznych oraz sportowych, a także organizację 
spotkań, wystaw, koncertów, spektakli czy festynów. 
GDKzB swoją działalność opiera na realizacji potrzeb otaczającej nas 
lokalnej społeczności. Oferta zajęć i imprez ulega ciągłym modyfikacjom, 
dostosowując się do możliwości korzystania z niej przez mieszkańców 
w różnym wieku.
- Zapraszamy mieszkańców do korzystania z różnorodności naszego 
programu. Zachęcam również osoby starsze do uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych w ramach Klubu Seniora. Szczegółowe informacje 
o zajęciach i organizowanych przez nas imprezach znajdziecie Państwo 
na  naszej stronie  internetowej  oraz na naszym 
profilu FB. W imieniu całego zespołu pozdrawiam mieszkańców gminy - 
mówi dyrektor Marek Smuga.

www.kultura-ksawerow.pl

16 marca sala kominkowa znowu wypełniła się po brzegi. 
przerwie, w nieco innej - nowszej odsłonie, jeszcze raz  (po raz ostatni) 
zaprezentowaliśmy spektakl "Kraina lodu" w wykonaniu sekcji teatralnej 
GDKzB w Ksawerowie.
Dziękujemy widowni za tak liczne przybycie i gromkie brawa.

Po 3-letniej 

W 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

wspólnie z klubem SHAPE

Dziękujemy za Wasze serca!!!

Wielka orkiestra w małym Ksawerowie

W piątkowe popołudnie znowu powiało chłodem

Gminny Dom Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie

GDKzB w Ksawerowie

Fotografie wykonała redakcja

"Kraina lodu" w wykonaniu aktorów z GDKzB

zebraliśmy 2330,42 zł.

KULTURAGMINA KSAWERÓW
100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kalendarz najbliższych wydarzeń kulturalnych*

23. 03., godz. 17.30    
25.03., godz. 17.00     Niedziela u Hoffmana – Koncert pasyjny
14.04                   Wyjazd do Teatru Syrena w Warszawie na spektakl    
                                       "Czarownice z Eastwick"
15.04                             Niedziela u Hoffmana
21.04                             Pierwsze urodziny Klubu Seniora
18.05                             Noc muzeów
25.05                             Wystawa sekcji malarskiej GDKzB
27.05                             Niedziela u Hoffmana
28.05                           Koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
                                        stopnia w Pabianicach

Kino retro

Dowiedz się więcej na www.kultura-ksawerow.pl

 

*Kalendarz imprez może ulec zmianie
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SPORT

24 lutego rozpoczęły się wojewódzkie rozgrywki skrzatek w kategorii U11K pod patronatem Łódzkiego Związku Koszykówki. 

W rozgrywkach bierze udział 12 drużyn z województwa łódzkiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że klub UKS ATLAS Ksawerów (który sekcję 
koszykówki damskiej utworzył raptem dwa lata temu) wystawił do tej kategorii wiekowej aż dwie drużyny. W klubie trenuje ok. 66 zawodniczek w 4 grupach 
rocznikowych: U10K rocznik 2009/2010, U10K rocznik 2008/2007, U11K i U12K rocznik 2006/2005 oraz U14K rocznik 2004/2003. Zajęcia odbywają się Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie (najmłodsza grupa) oraz w hali sportowej Gimnazjum w Ksawerowie (3 pozostałe grupy).

W dniach 9 - 11 marca w Głuchołazach (woj. opolskie) dwie drużyny 
roczników 2008 i 2007 trenera Tomasza Bartczaka, rywalizowały 
w ogólnopolskim turnieju "Futbol na Tak". 

Wśród 31 drużyn, chłopcy rocznika 2007 zajęli  w swojej kategorii 
natomiast rocznik 2008 (z rodzynkiem z rocznika 2010) zakończył rozgrywki 
na 6 miejscu. 

4 miejsce

Obie z drużyn zostawiły w tyle m.in. rówieśników z GKS Katowice, Akademii 
piłkarskich z Krakowa, Opola czy Gliwic (o Jeleniej Górze 
nie wspominając).
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik naszej drużyny rocznika 
2007 - Jakub Cieślak. Gratulacje!

Rozpoczęcie rozgrywek w kategorii U11K

Skrzatki z UKS Atlas Ksawerów

Fot. UKS Atlas Ksawerów

Fot. UKS Atlas Ksawerów

UKS Atlas Ksawerów

GKS Ksawerów

Ogólnopolski turniej "Futbol na Tak"
Fot. GKS Ksawerów

Zawodnicy GKS Ksawerów podczas turnieju w Głuchołazach
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Pierwszy Piłkarski turniej rocznika 2009/2010

W sobotę 11 marca, w hali sportowej Gimnazjum w Ksawerowie, odbyły 
się rozgrywki młodych piłkarzy w ramach kolejnego turnieju o puchar 
Wójta Gminy Ksawerów.

W zawodach udział wzięły trzy drużyny gospodarzy - klubu GKS Ksawerów 
oraz takie zespoły jak: MKS Metalowiec Łódź (dwie drużyny), Jutrzenka 
Bychlew, Orzeł Piątkowisko, Włókniarz Pabianice, PTC Pabianice i UKS SMS 
Łódź.
Turniej wygrali młodzi piłkarze SMS Łódź pokonując w finale Jutrzenkę 
Bychlew 2:0, trzecie miejsce zajęli zawodnicy PTC Pabianice wygrywając 3:0 
z drużyną MKS Metalowiec 1. Naszym zawodnikom, pomimo ambitnej 
walki, serca do gry i fantastycznego dopingu wspaniałych kibiców, zabrakło 
trochę piłkarskiego szczęścia.

Cały turniej obfitował w wiele pięknych bramek i bramkarskich parad. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, a trzy pierwsze drużyny ponadto 
puchary oraz nagrody rzeczowe, które w imieniu wójta Adama Topolskiego 
wręczała sekretarz gminy Monika Sroczyńska wraz z prezesem Gminnego 
Klubu Sportowego GKS Ksawerów Arkadiuszem Jędrzejczykiem.
Cały trud przygotowania i przeprowadzenia turnieju spoczywał 
na rodzicach dzieci trenujących w klubie GKS pod opieką trenera Piotra 
Urbaniaka. Brawa dla rodziców za doskonałą  organizację turnieju!

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Drużyny GKS Ksawerów biorące udział w turnieju

Fot. Red.

Terminarz rozgrywek wiosennych 
Klasa A - grupa 1

Terminarz rozgrywek wiosennych 
I liga wojewódzka Trampkarz C1 rocznik 2003

24.03 sobota godz. 16.00             GKS Ksawerów - MUKS Włókniarz II Pab.

30.03 piątek godz. 17.00              AM II Łódź - GKS Ksawerów

14.04 sobota godz. 15.00             Kolejarz Łódź - GKS Ksawerów

28.04 sobota godz. 15.00             Orzeł Piątkowisko - GKS Ksawerów

12.05 sobota godz. 16.00             Iskra Dobroń - GKS Ksawerów

26.05 sobota godz. 17.00             GLKS Dłutów - GKS Ksawerów

  9.06 sobota godz. 11.00              GKS Ksawerów - Sparta Łódź

  7.04 sobota godz. 17.00             GKS Ksawerów - Zawisza II Rzgów

21.04 sobota godz. 18.00            GKS Ksawerów - MKS Tuszyn

  5.05 sobota godz. 18.00             GKS Ksawerów - Burza Pawlikowice

19.05 sobota godz. 18.00             GKS Ksawerów - AKS SMS Łódź

  2.06 sobota godz. 18.00              GKS Ksawerów - Start Łódź

16.06 sobota godz. 17.00              Jutrzenka Bychlew - GKS Ksawerów

23.03 piątek godz. 16.00             Warta Sieradz - GKS Ksawerów

30.03 piątek godz. 11.00              GKS Ksawerów - UKS Piotrków

14.04 sobota godz. 11.00             GKS Ksawerów - Pelikan Łowicz

28/29.04                                         AKS SMS Łódź - GKS Ksawerów* 

  6.05 niedziela godz. 11.00         GKS Ksawerów - Warta Sieradz

20.05 niedziela godz. 11.00         GKS Ksawerów - RTS Widzew

30.05 środa godz. 17.00                GKS Ksawerów - ŁKS Łódź

  8.04 niedziela godz. 10.00         RTS Widzew - GKS Ksawerów

21/22. 04                                        ŁKS Łódź - GKS Ksawerów*

  2.05 środa godz. 17.00               GKS Ksawerów - Widok Skierniewice

12.05 sobota godz. 13.00             UKS Piotrków - GKS Ksawerów

25.05 piątek godz. 19.00              Pelikan Łowicz - GKS Ksawerów

  3.06 niedziela godz. 11.00         GKS Ksawerów - AKS SMS Łódź

10.06 niedziela godz. 11.00         Widok Skierniewice - GKS Ksawerów

SPORT

* Terminy spotkań nie zostały jeszcze potwierdzone   
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