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AKTUALNOŚCI

Strażacka majówka

Uczestnicy uroczystości w Woli Zaradzyńskiej
Tradycyjnie, w dniu 4 maja br. - druhowie strażacy z jednostki OSP z Woli
Zaradzyńskiej świętowali swój coroczny jubileusz "Dzień Strażaka".
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. Najświętszej
Marii Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, którą celebrował
proboszcz tejże parafii - ks. Robert Jaśpiński. W swojej homilii przedstawił
on historię św. Floriana - patrona strażaków, odnosząc się do ciężkiej
i niezwykle ważnej roli pracy strażaków ochotników.
Wierni zmówili wspólną modlitwę w intencji wszystkich strażaków (również
tych nieobecnych), dziękując za błogosławieństwo podczas prowadzonych
akcji ratowniczych. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku,
na który to (do remizy) goście pojechali w asyście strażackich syren.
W uroczystości udział wzięli samorządowcy z gminy Ksawerów: z-ca wójta Jarosław Pinder, radni, sołtysi, oraz mieszkańcy z rodzinami, burmistrz
gminy Rzgów - Mateusz Kamiński wraz z radnymi, członkowie
zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Gospodarza i ze Rzgowa, a także
najmłodsi druhowie z OSP w Woli Zaradzyńskiej - Lilianka Kłaniewska
i Kacper Szymczak.
Jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej dziękuję wszystkim przybyłym
na uroczystość, za wspólną modlitwę i życzenia.

Druhowie i goście podczas mszy św.

OSP w Woli Zaradzyńskiej

Powiatowa majówka strażacka (7 maja br.) w Pabianicach,
druhowie z OSP w Woli Zaradzyńskiej w drugim rzędzie
od prawej strony
(fotografie OSP Wola Zaradzyńska)
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Wielkanocne spotkanie z mieszkańcami
Świąteczne spotkania z mieszkańcami są stałym punktem w gminnym
kalendarzu uroczystości i jubileuszy. Wtorkowe popołudnie (25 kwietnia)
było doskonałą okazją do wspólnego spotkania, rozmowy i symbolicznego wielkanocnego posiłku.
Włodarze gminy razem z organizatorami i zaproszonymi na tę okazję
gośćmi, życzyli wszystkim uczestnikom uroczystości pogody ducha, zdrowia
i dużej dawki wiosennego optymizmu.
Faktycznie, patrząc na kapryśną pogodę - wiosenny optymizm byłby jak
najbardziej wskazany. Jednak mimo to, mieszkańcy po raz kolejny
udowodnili, że w swoim gronie są radośni i bawią się wyśmienicie.

Jan Michalak - przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie
i Maria Wróbel - przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów

Redakcja

Humory dopisują - sąsiedzka współpraca samorządowa również:
(od lewej) Mateusz Kamiński - burmistrz Rzgowa i Adam Topolski
- wójt gminy Ksawerów

(od lewej) Marian Kaleta - prezes gminnego Klubu Seniora,
Ewa Szulbowska - kierownik ŚDS w Ksawerowie
i Arkadiusz Jędrzejczyk - wiceprzewodniczący Rady Gminy
i prezes GKS Ksawerów

Mieszkańcy - goście świątecznej uroczystości

Program artystyczny przedszkolaków z Gminnego Przedszkola
w Widzewie
(fotografie wykonała redakcja)
nr 4/2017
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AKTUALNOŚCI
Komisja pracuje nad podstawą prawną, kwalifikującą elementy trakcji
Redakcja
tramwajowej do ewentualnej wymiany.

XLVII Sesja Rady Gminy Ksawerów

Fot.UG Ksawerów

Podczas XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ksawerów (26 kwietnia)
w GDKzB, radni obradowali przede wszystkim w temacie umowy
o partnerstwie z miastem Pabianice na rzecz realizacji projektu "Łódzki
Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów".
Przypominamy, że stan trakcji tramwajowej biegnącej przez naszą gminę
jest w tragicznym stanie. 27 kwietnia br. powołana została "Komisja
do oceny stanu technicznego linii tramwajowej 41", w skład której wchodzą
przedstawiciele łódzkiego ZDiT-u, Urzędu Gminy Ksawerów, Urzędu Miasta
Pabianice i MPK Łódź Sp. z o.o.

Słup trakcyjny przy ul. Jana Pawła II
Fot.Redakcja

Profilaktycznie o bezpieczeństwie
Fot.Redakcja

Mieszkańcy

Policjanci podczas spotkania z mieszkańcami

Profilaktyk społeczny sierż. szt. Aleksandra Białkowska z Komendy
Powiatowej Policji w Pabianicach, wspólnie z policjantami - dzielnicowymi
z posterunku w Ksawerowie, przedstawiła naszym mieszkańcom
potencjalne zagrożenia społeczne wynikające z szerokiego wachlarza
działań złodziei, oszustów a także naciągaczy.
Policjanci zwrócili szczególną uwagę na niebezpieczeństwa czyhające
na dzieci i młodzież w internecie.
Redakcja

Będzie książka o historii Ksawerowa - może masz stare zdjęcia, wspomnienia?
W archiwach polskich, niemieckich i rosyjskich udało się znaleźć bardzo
ciekawe, nieznane dotąd dokumenty z dziejów Ksawerowa, Widzewa,
Teklina, Dąbrowy i Woli Zaradzyńskiej. Dowodzą one, iż osada Xawerów
została założona znacznie wcześniej niż dotychczas sądzono. Udało
się dotrzeć do informacji o pierwszych właścicielach tutejszych dóbr
ziemskich: Mateuszu Lubowidzkim herbu Topacz (byłym wiceprezydencie
Warszawy) i jego synu, Karolu (uczestniku powstania styczniowego).
Wiadomo też, że ponad wiek temu w Ksawerowie bywał (z tatą) przyszły
aktor filmowy i amant – Eugeniusz Bodo.
Wkrótce czytelnicy będą mogli poznać również niesamowite dzieje
rodowitych ksawerowian, których los "rozrzucił" dosłownie po całym
świecie. Jak choćby bohaterskiego obrońcy Polaków na Wołyniu – Ludwika
Malinowskiego, syna tutejszego tkacza.
Monografię naszych okolic pisze dziennikarz Roman Kubiak, autor
reportaży i książek o tematyce historycznej oraz współczesnej. Prace są na
półmetku.
- Wciąż gromadzę bardzo ciekawe wspomnienia, archiwalne fotografie,
rodzinne dokumenty mieszkańców Ksawerowa i okolic, wciąż znajduję ślady
interesujących wydarzeń z międzywojnia, okupacji i dekad po drugiej
wojnie światowej – mówi Roman Kubiak. – Jestem zachwycony tym,
jak wiele niesamowitych historii skrywają rodzinne albumy, pieczołowicie
przechowywane w domach Ksawerowa, Widzewa, Teklina czy Woli
Redakcja
Zaradzyńskiej.
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Autor monografii chętnie wysłucha wspomnień i skorzysta ze starych
zdjęć rodzin, które mieszkają tutaj od co najmniej dwóch pokoleń.
Książka ma zawierać także dzieje tutejszych ogrodników, rzemieślników
i firm – dlatego wszelkie materiały na ten temat są bezcenne.
Jeśli chcą Państwo, by w bogato ilustrowanej historycznej książce
znalazły się i przetrwały dla potomnych dzieje Waszych rodzin lub firm,
prosimy się skontaktować z autorem monografii (tel.: 601 211 127).
Fot.Bundesarchiv, Koblentz

Fragment mapy okolic z 1870 roku
i fotografii z okresu okupacji niemieckiej
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INWESTYCJE

Inwestycje i prace w terenie
Trwają prace w terenie. Ewentualne utrudnienia dla kierowców
spowodowane pracami budowlanymi, mogą występować w ulicach
Ksawerowskiej i Kościuszki.

Budowlańcy już wkrótce pojawią się na ulicy Granitowej, w której powstania
sieć wodno-kanalizacyjna.
Rozbudowany zostanie plac zabaw przy Gminnym Domu Kultury
z Biblioteką w Ksawerowie, poprzez dostawienie dwóch urządzeń
zabawowych, oraz ułożenie bezpiecznej nawierzchni (pod wybranymi
urządzeniami).
Redakcja

ul. Spacerowa - już po zakończonej inwestycji wodno-kanalizacyjnej

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ksawerowskiej

Porządkowanie ul. Wschodniej

ul. Jęczmienna - przygotowanie pod nową nawierzchnię

Pracownicy brygady remontowo-budowlanej
wykładają płytami ażurowymi rów w ul. Żeromskiego

ul. Kościuszki - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Test nowego, zakupionego przez gminę rębaka do gałęzi
(fotografie wykonała redakcja)

nr 4/2017

gazeta samorządu terytorialnego

5

WAŻNE INFORMACJE / REFERATY ORGANIZACYJNE

Wygodniej przez torowisko

Awaria wodociągu

Przejazd przez torowisko tramwajowe (na zakręcie ul. Łódzkiej
i ul. Partyzanckiej) został wyremontowany. Nawierzchnia została
oczyszczona i wyrównana masą asfaltową przez firmę Włodan z Porszewic w ramach "remontów cząstkowych dróg gminnych".

W kwietniu - podczas wymiany uszkodzonej zasuwy na sieci wodociągowej
w ul. Hubala, stwierdzono uszkodzenie trójnika (na zdjęciu obok). Niestety,
trójnik który wyprodukowano na początku lat 80., był praktycznie
nieosiągalny w sklepach z tego typu armaturą.
Po kilku dniach (stąd przerwa w dostawie wody), udało się kupić pasujący
zmiennik (dostępny tylko w 1 sklepie w Polsce!), wymienić go i w końcowym
rezultacie usunąć awarię.
Redakcja

Redakcja

Fot.Redakcja

Fot.Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

Remontowany przejazd

Referat Ewidencji
Rozmowa z p. Zofią Bartnik - p.o. kierownika Referatu Ewidencji Urzędu Gminy
Ksawerów.

Uszkodzony, stary trójnik na sieci wodociągowej
Poza sprawami wynikającymi z ustaw i zakresu naszych obowiązków,
na bieżąco wyjaśniamy kwestie dot. danych osobowych - tak aby mieszkańcy
mieli jak najmniej kłopotów, załatwiając swoje sprawy osobiste poza urzędem
gminy.
W jaki sposób możemy skontaktować się z Referatem Ewidencji?
Najlepiej osobiście w Urzędzie Gminy Ksawerów 1 piętro, pokój 101. Ewentualnie telefonicznie
pod bezpośrednim numerem 42 213 80 18
(w przypadku niemożności osobistego
stawiennictwa w urzędzie spowodowanej
chorobą, niepełnosprawnością itp.).

Fot.Redakcja

Referat Ewidencji Urzędu Gminy Ksawerów - Zofia Bartnik
(z lewej) i Monika Macuda
Jaki jest zakres obowiązków Referatu Ewidencji?
W naszym niewielkim referacie pracują dwie osoby. Zakres prac obejmuje
czynności związane z dowodami osobistymi, sprawy meldunkowe, działalności
gospodarcze, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, rejestr wyborców
i przygotowywanie wyborów od strony ewidencji ludności, oraz w każdej z ww.
czynności - wydawanie decyzji administracyjnych, jeśli oczywiście zachodzi taka
potrzeba.
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Czy chciałaby Pani przekazać coś czytelnikom?
Chciałabym przypomnieć o sprawdzaniu
terminów ważności dowodów osobistych.
Zachęcam również osoby, które mieszkają
w naszej gminie bez zameldowania do uregulowania tych spraw. Dodam również,
że osoby prowadzące działalność gospodarczą
i wymieniające dowód osobisty na nowy
lub zmieniające dane osobowe, mogą (przy
odbiorze dowodu osobistego) złożyć wniosek
o jednoczesną zmianę w ewidencji działalności
gospodarczej. Nałożenie przez ustawodawców możliwości złożenia wniosku
o dowód osobisty oraz o wpis do CEIDG - umożliwia obsługę w naszym referacie
również petentów zameldowanych w innej miejscowości. Serdecznie
pozdrawiamy wszystkich czytelników.
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UWAGA - WAŻNE!

NIE PRZEGAP!
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NASZ SĄSIAD
Jajcarz z Ksawerowa
Z cyklu nietypowych zainteresowań i hobbystycznych pasji, czyli „co nas
kręci…” – rozmowa z Adamem Smolińskim, mieszkańcem naszej gminy
i posiadaczem jednej z największych w Polsce kolekcji Kinder
Niespodzianek.
Panie Adamie, czy faktycznie kolekcjonerzy Kinder Niespodzianek
nazywani są potocznie „jajcarzami”?
Podobno tak, to prawda. Ktoś tak napisał w gazecie i się przyjęło. Sam
jestem niezłym jajcarzem (śmiech). Mam ciekawą kolekcję, a przy okazji
lubię żartować.
Dlaczego akurat Kinder zabawki i jak zaczęła się ta „jajcarska” przygoda?
Wszystko zaczęło się trochę spontanicznie. Dla mnie było to nie pojęte,
że ktoś może zbierać takie "fidrygałki". Dziwne prawda (śmiech)? W 1998 r.
oglądaliśmy z żoną – również kolekcjonerką zabawek z jajek niespodzianek
– Łódzkie Wiadomości Dnia, w których pokazano reportaż nt. Kinder
Niespodzianek. Kolekcjonerzy wymieniali się swoimi "trofeami", poszerzali
swoje zbiory, uczestniczyli w zlotach i spotkaniach. Zaintrygowało nas to
i postanowiliśmy spróbować.
Czyli stopniowo, jajko po jajku - odkrywaliście Państwo niespodzianki
zamknięte w czekoladowej skorupce?
Też, ale z reguły kupowaliśmy wszystko "jak leci" – czasem nawet po 72 jajka
w dużych kartonach. W latach 90. nie było to jednak takie proste. Na naszym
rynku dominowały jajka niemieckie, a polskie produkty dopiero zaczęły
się pojawiać na sklepowych półkach. Nie mniej, już wtedy powstawały
nieduże kolekcje tematyczne – czyli konkretne zestawy jak np.
"Hipopotamy na wakacjach". Na początku, jajka nazywane były jako
"Kinder Surprise" – dopiero za jakiś czas spolszczono drugi człon. Minęło
prawie 20 lat, a moja kolekcja liczy obecnie dobrze powyżej tysiąca
zabawek.

Czy w takich sklepach można było kupować same zabawki i figurki?
Tak, niestety ceny były "mocno niemieckie" - czysto katalogowe.
Ale kontakt nawiązaliśmy (uśmiech). W zwykłych sklepach dostępne były
tylko całe jajka. My kolekcjonerzy moglibyśmy jedynie przypuszczać i być
dobrej myśli, że akurat znajdziemy w jajku to - czego szukamy. Oczywiście
mieliśmy swoje sposoby aby wytypować jajko, w którym mogłaby znajdować
się figurka z postacią.
Jakie to były sposoby?
Jednym z nich było ważenie jajek. Te z figurkami były minimalnie cięższe.
Wspomniał Pan, że zbieraliście wszystkie figurki jak „leci”?
Tak, aczkolwiek z czasem zaczęliśmy skupiać się na tzw. "osadach
tematycznych" – czyli figurkach z poszczególnych serii, ich historii oraz idei
samego powstania. Np. na przełomie lat 91/92 ukazała się seria "KrokoSchule", której tematem było szkolne życie krokodyli. Dyrektor krokodyl
i nauczycielka matematyki mieli romans, którego zwieńczeniem była wizyta
tejże zakochanej pary na "Weselu u hipopotamów" – kolejnej serii figurek
wydanej 7 lat później.
Na Pańskiej wystawie widziałem katalogi, w których sklasyfikowane
są zabawki - figurki z Kinder Niespodzianek wraz z ich wartością rynkową?
Dokładnie tak. Katalogi zawierają wszystkie modele figurek z serii wraz
z ich wartością kolekcjonerską. Figury, przede wszystkim te z pierwszych
edycji kolekcjonerskich – które dodatkowo posiadają jakieś osobne detale,
są najcenniejsze. Przykładem może być "Smurf na szczudłach" - dlaczego?
Odpowiedź jest prosta, bo szczudła jako element osobny, są często gubione
i figurka jest niekompletna. Smurf szczudlarz pochodzi z serii "Olimpiada
Smurfów" powstałej w 1984 r. i jest jedną z najczęściej podrabianych figur
przez fałszerzy. Na marginesie dodam, że moją kartę kredytową wyrobiłem
tylko dlatego, żeby móc kupić wysyłkowo kolekcjonerski katalog
w niemieckim sklepie (uśmiech).
Fot.ebay.de

Fot.Redakcja

"Olimpiada Smurfów" z 1984 r.

"Hipopotamy na wakacjach"
w aranżacji Adama Smolińskiego
To musiała powiększać się w zawrotnym tempie?
W systematycznym tempie (uśmiech) – połknęliśmy z żoną bakcyla
i nie byliśmy odosobnieni w tym hobby. Zainteresowanie "kinderkami" było
coraz większe, przybywało zbieraczy, odbywały się wspólne zjazdy,
poszukiwania konkretnych modeli i wymiany między kolekcjonerami –
to była świetna zabawa. Jeździliśmy po całym kraju, trochę za granicę - m.in.
do Niemiec, w których już wtedy były specjalistyczne sklepy dla takich
hobbystów jak my.
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Które zabawki z Pańskiej kolekcji są najcenniejsze?
Dla mnie osobiście puzzle, które zaczęły się pojawiać już na samym
początku produkcji jajek z niespodziankami. Żeby ułożyć całość, potrzebne
były najczęściej cztery jajeczka. Nieskromnie powiem, że wspólnie z żoną
posiadamy jedną z największych kolekcji puzzli z Kinder Niespodzianek
w naszym kraju. Nasze najstarsze są z 1986 roku.
Ciężko było zamknąć daną kolekcję – czyli zdobyć ten ostatni brakujący
element, lub figurkę?
Na początku naszej "kariery” było to bardzo trudne. Później, wraz rosnącym
zainteresowaniem "kinderkami", zaczęliśmy się wymieniać z innymi
kolekcjonerami i systematycznie uzupełnialiśmy nasze zbiory.
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Fot.Redakcja

Zbiera Pan również jajka nieodpakowane, w sklepowym – nienaruszonym
stanie?
Tak, ale tylko wybiórczo. Niedpakowane jaja posiadają większą wartość
kolekcjonerską. Im jajko starsze, tym cenniejsze.
Pamięta Pan jakieś ciekawe i śmieszne zdarzenia związane z tym
oryginalnym hobby?
Pamiętam kupca z Warszawy, który poprzez popularny portal aukcyjny
licytował ze mną konkretną figurkę. Zadzwonił do mnie z informacją,
żebym nie licytował - bo i tak mnie "przebije". Argumentował to tym,
że jego żona jest początkującą – lecz wziętą kolekcjonerką. Przegrałem
tę licytację, gdyż warszawiak kupił figurę za trzykrotność jej wartości.

Puzzle Kinder
Czy jest jeszcze jakaś konkretna figurka, na którą Pan poluje a której
brakuje do uzupełnienia danej serii?
Tak, jest kilka takich figurek, ale nic na siłę. Wartość pojedynczej
porównywalna jest do wartości auta, także czekam na odpowiedni moment
(uśmiech).
Wspomniał Pan, że kolekcjonuje wspólnie z rodziną?
Tak, aczkolwiek obecnie mamy przerwę. Zabawek jest po prostu zbyt dużo.
Od samego początku kolekcjonuję wspólnie z żoną, a od niedawna również
z synem. Kolekcja krasnali świątecznych widoczna na wystawie w GDKzB
w Ksawerowie - to zbiór mojego syna Kacpra.
Fot.Redakcja

Co robił Pan z taką ilością czekolady?
Żona roztapiała i przerabiała ją na potrzeby domowych wypieków – było
słodko, aż do przesady (uśmiech). Również rodzina oraz znajomi czekolady
mieli dosyć.
Przyszłościowe plany związane z kolekcją Kinder Niespodzianek?
Nie zamierzam pozbywać się kolekcji, prawdopodobnie jeszcze
ją rozbuduję. Więcej powiedzieć nie mogę, potraktujmy to w kategoriach
niespodzianki (śmiech).
Ma Pan jeszcze inne, równie oryginalne zainteresowania?
Militaria, modelarstwo, kolej – zbieram szyny, lampy, dokumenty itp.
Też spontanicznie połknąłem bakcyla - w telewizji pokazali podobny zbiór
i mnie "wzięło".
Jak długo mieszka Pan w Ksawerowie?
Kilkanaście lat, mieszka mi się tutaj bardzo dobrze.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również, z wesołym pozdrowieniem dla czytelników.
Z Adamem Smolińskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Julia Nykiś zwyciężczynią "Polisz Cart"!
"Świąteczne krasnale"

Fot.@julianykis2002

Czy jak w każdej kolekcji - zdarzają się również tutaj tzw. "białe kruki"?
Niech pomyślę. Takim "rarytasem" może być kompletna szopka
bożonarodzeniowa. W pewnym momencie produkt ten pojawiał się tylko
przez chwilę we Włoszech – czyli w firmie Ferrero - ojczyźnie jajek
niespodzianek. Nasz przyjaciel sprowadzał w tamtym czasie słodycze i udało
mu się kupić jajka właśnie z tej edycji. Takim szczęśliwym trafem
skompletowaliśmy cały zestaw – figurki i samą szopkę. Tak naprawdę każda
zabawka znaleziona w czekoladowej skorupce jajka ma swoją wartość –
łącznie z papierową instrukcją.
Urozmaica Pan również swoje kolekcje, eksponując dodatkowo dany zestaw
z serii?
Tak, np. dla "Hipopotamów na wakacjach" zbudowałem makietę statku.
Myślę, że takie dodatkowe wyeksponowanie zbioru jest ciekawsze dla oka.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy oddali swój głos na Julię Nykiś
w plebiscycie - Najlepsza Nastoletnia Wokalistka na liście przebojów "Polisz
Czart". Julia zajęła I miejsce - dystansując pozostałych 49 wokalistów z całej
europy - gratulacje!!!
Piosenka "Shy boy" (cover Katie Melua) w wykonaniu naszej młodej
wokalistki zapowiada się na prawdziwy HIT!
Julia Nykiś, 15-letnia mieszkanka naszej gminy, jest podopieczną sekcji
wokalnej GDKzB w Ksawerowie.
Redakcja
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Harmonogram mycia pojemników na terenie Gminy Ksawerów w 2017 r.

Data

Frakcja

Numer rejonu

15 maj

odpady biodegradowlane

1

18 maj

odpady komunalne

1

2 czerwiec

zab. jednorodzinna - odpady segregowane
zab. wieloklatkowa - odpady segregowane + odpady szklane

8 maj (wykonano)

11 maj

12 maj

1 + wieloklatkowa ul.Kościuszki 3,3A,3B,3H,5,5A

odpady biodegradowlane

2 + zabudowa wieloklatkowa ul.Giełdowa 12, Szkolna 12A-G,14C,
G,H,K,N,17, Rzepakowa 10, Zachodnia 23A

odpady komunalne

2 + zabudowa wieloklatkowa ul.Giełdowa 12, Szkolna 12A-G,14C,
G,H,K,N,17,Rzepakowa 10, Zachodnia 23A

2 + zabudowa wieloklatkowa ul.Giełdowa 12, Szkolna 12A-G,14C,
zab. jednorodzinna - odpady segregowane
G,H,K,N,17,Rzepakowa 10, Zachodnia 23A
zab. wieloklatkowa - odpady segregowane + odpady szklane

16 maj

odpady biodegradowlane

3 + zabudowa wieloklatkowa ul.Kościuszki 3,3A,3B,3H,5,5A

17 maj

odpady komunalne

3 + zabudowa wieloklatkowa ul.Kościuszki 3,3A,3B,3H,5,5A

19 maj

odpady segregowane

3

23 maj

odpady szklane

3

9 maj (wykonano)

odpady biodegradowlane

4

10 maj (wykonano)

odpady komunalne

4

odpady segregowane

4

odpady szklane

4

26 maj

20 czerwiec

Referat Gospodarki Komunalnej
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POZOSTAŁE INFORMACJE / KĄCIK KULINARNY

"Deszczówka" drogo nas kosztuje!

II edycja jubileuszu par małżeńskich

Wody deszczowej nie można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej,
zabrania tego ustawa. Jednak nie jest to główny powód, dla którego tak
często informujemy o tym problemie na łamach naszej gazety.
- Deszczówka drogo nas wszystkich kosztuje. Odprowadzanie jej do sieci
kanalizacji sanitarnej naraża całą gminę na coraz większe koszty - mówi
wójt Adam Topolski.
- Pabianicki ZWiK rozlicza naszą gminę za wszystkie "oddane" ścieki, w tym
również za wodę deszczową, której w I kwartale br. oddaliśmy niemal
dwukrotnie więcej, niż zwykłych ścieków - dodaje wójt.

Wójt Gminy Ksawerów informuje, iż w 2017 roku po raz trzeci będzie
organizowana uroczystość z okazji jubileuszu wieloletniego pożycia
małżeńskiego par z terenu Gminy Ksawerów.
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie, które w 2017 roku
obchodzą co najmniej 50-lecie pożycia małżeńskiego, do zgłaszania
gotowości uczestnictwa w ww. uroczystości.
Zgłoszeń (do dnia 31 lipca br.) można dokonać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h, I piętro pok. 102,
w godzinach:
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.00
Telefon kontaktowy: 42 213 89 83, adres e-mail: gops@ksawerow.com
Osoby odpowiedzialne: Marzena Berner – Stefaniak i Monika Nocuń.

o prania?

Aromatyczny sernik z makiem
- wg przepisu ks. Roberta Jaśpińskiego
Fot. deserektv.pl

Składniki:
CIASTO
- 1 szklanka maku
- 1/2 kostki margaryny
- 1 jajko
- 1/2 szklanki cukru
- 2 łyżki kakao
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- kilka kropel olejku rumowego

MASA SEROWA
MASA MAKOWA
- 1 kg sera twarogowego zmielonego - 1 puszka maku z bakaliami
- 10 dag masła
- 3 ubite białka
- 1 szklanka cukru pudru
- kilka kropli olejku
- 5 żółtek i 2 białka
pomarańczowego
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- skórka i sok z 2 cytryn
Przygotowanie:
Ciasto - z podanych składników zagnieść kruche ciasto, po czym wstawić
je do lodówki na co najmniej 30 minut. Przygotować masę serową - masło
utrzeć z cukrem i żółtkami stopniowo dodając ser, mąkę ziemniaczaną,
proszek do pieczenia, skórkę i sok z cytryny oraz ubitą pianę z białek.
Masa makowa - do gotowej masy z puszki dodać ubitą pianę z białek
i delikatnie wymieszać dodać olejek pomarańczowy. Dużą blachę wyłożyć
papierem do pieczenia i rozłożyć kruche ciasto. Na nie wylać masę serową,
a na wierzchu delikatnie łyżką rozłożyć masę makową. Tak przygotowany
sernik wstawić do piekarnika i piec ok. 70 minut w temp. 175 stopni.
Szanowni czytelnicy, uprzejmie prosimy o przesyłanie waszych
sprawdzonych przepisów kulinarnych - którymi na łamach naszej gazety
- moglibyśmy podzielić się z innymi mieszkańcami.
Kącik kulinarny cieszy się coraz większym zainteresowaniem!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie uprzejmie informuje,
że od dnia 1 sierpnia br. będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy
- wnioski na świadczenia wychowawcze (500+).
Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej
(I piętro Urzędu Gminy Ksawerów, Referat ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego - pokój 103).
GOPS w Ksawerowie

"Leśny mech" Marianny Kubery
Fot. ugotuj.to

MASA
- 300 ml śmietany 36%
- 2 śmietanki typu "śmietan-fix"
- 2 łyżki cukru pudru

CIASTO
- 450 dag mrożonego szpinaku
- 250 dag cukru
- 3 duże jajka
- 1 szklanka oleju
- 1 szklanka mąki tortowej
- 1 szklanki mąki krupczatki
- 3 łyżeczki proszku do pieczenia
DODATKOWO
- owoc granatu

Przygotowanie:
Ciasto - szpinak rozmrażamy i odciskamy w dłoniach z nadmiaru wody.
Do miski wbijamy jajka, dodajemy cukier i miksujemy na wysokich
obrotach do całkowitego rozpuszczenia się cukru. Dodajemy (pomału) olej
nie przerywając miksowania. Następnie dodajemy przesiane oba rodzaje
mąki z proszkiem do pieczenia i dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy
szpinak i delikatnie mieszamy. Gotowe ciasto przekładamy do tortownicy
o wymiarach 25 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy
w temperaturze 180 stopni przez 1 godzinę, lub do tak zwanego "suchego
patyczka". Po upieczeniu studzimy. Śmietanę ubijamy na sztywno,
pod koniec ubijania dodajemy "fix" i cukier puder.
Z wystudzonego ciasta odcinamy wierzch i rozdrabniamy odciętą część
na okruszki. Na ciasto wykładamy śmietanę, posypujemy obficie
okruszkami i leciutko dociskamy dłonią, aby nie odpadały.
Całość posypujemy pestkami granatu.

Przepisy prosimy przesyłać na adres redakcji: info@reklamona.pl
nr 4/2017
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Żegnaj zimo - witaj wiosno!

Moja ulubiona książka

21 marca skończyła się astronomiczna zima i zaczyna się wiosna. Zgodnie
z tą tradycją przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie pożegnały
zimę i przywitały długo oczekiwaną wiosnę. Przygotowana na ten dzień
"Marzanna", wiersze i piosenki wykonane przez przedszkolaków skutecznie przekonały zimę, żeby ustąpiła miejsca wiośnie.

Gminne Przedszkole w Widzewie zorganizowało powiatowy konkurs
pt. "Moja ulubiona książka". Celem konkursu było wykonanie dowolną
techniką własnej książeczki. Oprócz gospodarzy, w konkursie udział wzięły
placówki: Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie,
Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej,
Przedszkole nr. 13 z oddziałami integracyjnymi w Pabianicach,
oraz Przedszkole w Dobroniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody - gratulujemy!

Gminne Przedszkole w Widzewie
Fot.Gminne Przedszkole w Widzewie

Gminne Przedszkole w Widzewie
Fot.Gminne Przedszkole w Widzewie

"Marzanna" przedszkolaków

Uczestnicy konkursu

"Na góralską nutę"

Zajęcia w muzeum

5 kwietnia br. Gminne Przedszkole w Widzewie odwiedziła kapela góralska.
W trakcie audycji muzycznej dzieci miały okazję poznać góralskie stroje,
unikatowe instrumenty - trombita, piszczak czy róg pasterski, oraz znane
i lubiane melodie oraz przyśpiewki góralskie. Podziękowania dla górali
za odwiedziny w przedszkolu - HEJ!

Dzieci z grup przedszkolnych w Woli Zaradzyńskiej - "Żabki", "Biedronki"
i "Misie" uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych "Wielkanoc
dla najmłodszych ", przygotowanych przez Muzeum Miasta Pabianic.
Spotkanie miało na celu przybliżyć naszym przedszkolakom obrzędy
i tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Wszyscy uczestnicy zajęć
mieli okazję zobaczyć piękne pianki, kraszanki, wyklejanki oraz wykonali
własnoręczne dzieła. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą odpowiadając
na zadawane pytania.
Dzieci spisały się także znakomicie podczas przejazdu autobusem linii T,
pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

Gminne Przedszkole w Widzewie

Wielkanocne śniadanie
13 kwietnia w grupach przedszkolnych w Woli Zaradzyńskiej odbyły
się uroczyste "Śniadania Wielkanocne". Dzieci bardzo aktywnie włączyły
się w przygotowania do tego wydarzenia: malowały pisanki, siały owies,
wykonywały stroiki. Milusińscy składali sobie życzenia, pamiętając
o wielkanocnych tradycjach.
Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej

Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej
Fot.Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej

Fot.Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej

Wielkanocne śniadanie
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Znani ludzie czytają dzieciom
W grupie przedszkolnej "Misie" w Szkole Podstawowej w Woli
Zaradzyńskiej miała miejsce tygodniowa akcja czytelnicza "Znani ludzie
czytają dzieciom", pod hasłem "Poczytaj mi proszę". Jej celem było
tworzenie wokół dzieci sympatycznej atmosfery kontaktu z książką,
wyrabianie od najwcześniejszych lat potrzeby obcowania ze słowem
drukowanym oraz pogłębianie więzi między dzieckiem i dorosłymi, którzy
dają przykład w jaki sposób można wartościowo spędzać czas.

Na zaproszenie wychowawczyni grupy - Grażyny Siary, zjawili się niezwykle
ważni goście. W propagowaniu i promocji czytelnictwa, a także z troski
o rozwój językowy przedszkolaków w akcji udział wzięli: wójt Adam
Topolski, radna Urszula Świątkowska, prezes OSP w Woli Zaradzyńskiej Jan
Wawrzko, oraz ks. Przemysław Kansy. Ten wyjątkowy maraton czytania
dostarczył wszystkim wychowankom niezapomnianych wrażeń edukacyjno
Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej
– czytelniczych.

Fot.Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej

...radna Urszula Świątkowska...

Czytają: wójt Adam Topolski...

"Od Euklidesa do Einsteina"

...i prezes OSP Jan Wawrzko

W Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie odbył
się I Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas szóstych "Od Euklidesa do Einsteina". W konkursie udział wzięło 24 uczestników
z ośmiu szkół. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami
z matematyki, określonymi w podstawie programowej dla II etapu
edukacyjnego - ze szczególnym uwzględnieniem zadań logicznych
z geometrii (własności figur płaskich, obliczanie obwodu, pola figur) oraz
działu droga, prędkość i czas. Szkołę Podstawową w Woli Zaradzyńskiej
reprezentowali uczniowie: Amelia Kołodziej, Nadia Pomykała i Wojciech
Murlikiewicz, którzy zajęli zaszczytne - I miejsce w konkursie!!!
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Sukces ornitologów
W Muzeum Miasta Pabianic przeprowadzony został powiatowy Konkurs
Ornitologiczny "Ptaki Pabianic i okolic", oddzielnie dla uczniów szkół
podstawowych i dla gimnazjalistów. Do uczestnictwa zgłosiło się 7 grup
ze szkół podstawowych i 9 z gimnazjów. Konkurs składał się z trzech części:
rozwiązania testu, rozpoznania 20 ptaków ze zdjęć i rozpoznanie śpiewu
10 ptaków. Uczniowie: Aleksandra Rydz, Jakub Lipicki i Dominik
Balczerowski godnie reprezentowali Szkołę Podstawową w Woli
Zaradzyńskiej zdobywając I miejsce!!!

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Fot.SP w Woli Zaradzyńskiej

Laureaci konkursu

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

poszukuje osoby do pracy na stanowisku
"pomoc administracyjna"
Szczegóły pod numerem tel.: 42 213 73 46
nr 4/2017
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Fot.SP w Ksawerowie

Zdrowo żyję - Nie palę! Nie piję!
Trzy skromne uczennice ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie – Joanna
Palma, Julia Ułańska i Laura Kret, okazały się "czarnym koniem" XIV Edycji
Powiatowego Konkursu Profilaktycznego "Zdrowo żyję. Nie palę!
Nie piję!”, który odbył się w kwietniu w Dłutowie.
Dziewczyny wypadły najlepiej spośród reprezentantów sześciu szkół
podstawowych z powiatu pabianickiego – zajęły I miejsce, otrzymały cenne
nagrody, a przy tym świetnie się bawiły, rywalizując z pozostałymi
uczestnikami. Gratulujemy wiedzy z zakresu profilaktyki antyalkoholowej,
antynarkotykowej i antynikotynowej. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona
mądrym i radosnym przeżywaniem własnego życia.
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Laureatki konkursu
Fot.SP w Ksawerowie

X Konkurs Języka Angielskiego
6 kwietnia br. Szkoła Podstawowa w Ksawerowie była organizatorem
konkursu języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gminnych szkół
powiatu pabianickiego. Honorowy patronat nad konkursem objęli: wójt
Gminy Ksawerów Adam Topolski oraz wydawnictwo Oxford University
Press. Do rozwiązywania zadań konkursowych przystąpiło 14 uczestników
z 7 szkół. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Jurga z Pawlikowic, drugie Rakti
Khubchandani z Woli Zaradzyńskiej, a trzecie Dominik Mikłasz ze Szkoły
Podstawowej w Petrykozach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
wspaniałe nagrody ufundowane przez wójta Gminy Ksawerów oraz
wydawnictwo Oxford University Press.

Uczestnicy z nagrodami
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Pomagamy

Drużyna uczniów z Gimnazjum w Ksawerowie w składzie: Kacper Idczak,
Krzysztof Korba, Michał Marciniak, Jakub Szczegodziński i Krysian Szreiter,
reprezentowała gimnazjum w IV Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się na terenie Szkoły
Podstawowej nr 3 w Pabianicach.Chłopcy, którzy w tych mistrzostwach
zdobyli wyróżnienie, zagadnieniem niesienia pomocy poszkodowanym
interesują się od dawna. Część z nich uczestniczy w profesjonalnych
szkoleniach organizowanych przez Straż Pożarną.
Gimnazjum w Ksawerowie

Szkolne Koło PCK w gimnazjum włączyło się w akcję zbiórki funduszy dla
niepełnosprawnego chłopca z Pabianic - Maksymiliana, potrzebnych
na zakup specjalistycznego podnośnika. Wolontariusze zorganizowali
sprzedaż ciast, z której dochód został przeznaczony na wyżej wymieniony
cel. Zebrano 340 zł. Nad akcją czuwała opiekunka koła - Monika Szafrańska.
Gimnazjum w Ksawerowie
Fot.Gimnazjum w Ksawerowie

Fot.Gimnazjum w Ksawerowie

Gimnazjaliści z Ksawerowa

Akcja koła PCK
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ROZRYWKA
Fot.Gimnazjum w Ksawerowie

Podziel się życiem!
11 kwietnia br. w ksawerowskim gimnazjum odbył się Dzień Dawcy Szpiku,
organizowany wspólnie z DKMS Polska. Dzięki Państwa szlachetnej
postawie i bezinteresownej chęci pomocy - zarejestrowaliśmy 60
potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. To właśnie dzięki
Wam, ktoś ma szansę na to aby żyć!
Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację akcji:
Joannie Poros i Elżbiecie Kuśmierek, wolontariuszom i uczennicom szkoły Magdalenie Kopani, Karinie Kurowskiej, Aleksandrze Kurasik, Wiktorii
Kirsz, Oliwii Pawełoszek, Martynie Łagiewskiej, Weronice Plucie, Patrycji
Banach, Magdalenie Fiuk, Martynie Matławskiej, Martynie Lizak, Wiktorii
Gadomskiej i Weronice Kisiel, oraz absolwentkom - Martynie Kokot, Natalii
Hibner, Marii Madej, dzięki którym rejestracja potencjalnych dawców
została dobre przygotowana i sprawnie przeprowadzona.

Dzień Dawcy Szpiku
Szczególne podziękowania dla Marcina Łagiewskiego, który zaprojektował
i wydrukował ulotki pozwalające na rozpropagowanie akcji oraz
zachęcenie do jej udziału.
Gimnazjum w Ksawerowie

Karatecy na podium

"Wygraj Sukces"

22 kwietnia br. odbył się III Turniej o Puchar Miasta
Łodzi zorganizowany w "Dojo United Łódź". Zawody prowadzili wielokrotni
mistrzowie świata: sensei Maria Depta i sensei Kasper Kawecki. W Łódzkiej
Hali Sportowej pojawiło się ponad 500 zawodników z 15 klubów z całej
Polski. Karatecy z Ksawerowa zdobyli 3 medale, wszystkie brązowe:
Filip Grenda w kategorii zielonych pasów ur. 2004-2005, Jakub Owczarek
pomarańczowe pasy ur. 2004-2005, oraz Piotr Czyżewski ur. 2004-2005.
Gratulacje dla młodych sportowców!!!
GDKzB w Ksawerowie
Fot.GDKzB w Ksawerowie

W MOK- u w Pabianicach odbyły się eliminacje do 22 Konkursu Piosenki
"Wygraj Sukces”. Zgłosiło się 55 uczestników.
Gminny Dom Kultury reprezentowały:
– Anna Rzewuska (wyróżnienie)
– Wiktoria Rzeszutek (nominacja)
– Amelia Lubecka (nominacja)
– Małgosia Rzewuska
– Julia Tokarska
Eliminacje regionalne odbędą się 23 maja w Miejskim Ośrodku Kultury
im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.
GDKzB w Ksawerowie
Fot.GDKzB w Ksawerowie

Reprezentantki GDKzB w Ksawerowie

Dowiedz się więcej na

www.kultura-ksawerow.pl
Filip Grenda (drugi z prawej) z brązowym medalem
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FESTYN RODZINNY - ZAPRASZAMY!
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