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Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
obfitości na świątecznym stole
smacznego jajka oraz wiosennego nastroju
życzą
Przewodnicząca Rady
Gminy Ksawerów
Maria Wróbel

Spotkanie przy
wielkanocnym stole
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ksawerów gościły w Rydzynach w gminie
Pabianice, gdzie odbył się tegoroczny pokaz stołów wielkanocnych.
Kulinarne propozycje, wielkanocne dekoracje inspirowały
gospodynie przed świętami.
Na stołach można było zobaczyć świąteczne ciasta, wielkanocne koszyczki, misternie
wykonane ozdoby. Po prezentacji i poświęceniu przygotowanych potraw wszyscy mieli okazję posmakować prezentowanych przysmaków.
W spotkaniu wzięło udział
około 100 osób.

Wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski

w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie

Wesołych Świąt
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy wielu radosnych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym
Dyrekcja i pracownicy

ZAPRASZAMY na KONCERT
TIPSY DRIVERS & HARP FRIENDS
w piątek 5 kwietnia 2013 r o godz. 18:00
w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie

bilety w cenie 10 zł,
do nabycia w sekretariacie GDKzB
od dnia 20 marca.

SP ZOZ MEDiKSA
Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
To czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, pokój
i wzajemną życzliwość,
aby stały się źródłem
wzmacniania ducha.
życzy Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie

TIPSY DRIVERS & HARP FRIENDS to „Mistrzowie Harmonijki Ustnej" z różnych stron naszego kraju. Na zaproszenie
Jacka Urlika, lidera pabianickiej grupy TIPSY DRIVERS do
Ksawerowa zawitają: Tomasz Kiersnowski (Rzeszów), Łukasz Rumpel (Gliwice), Igor Łojko (Zielona Góra) oraz Dominik Abłamowicz (Warszawa). Wszyscy oni tworzą HARP
FRIENDS, czyli grupę przyjaciół, których połączyła miłość do
harmonijki ustnej. Wyjątkowość koncertu polega również na
tym, że jest on związany z promocją nowej płyty TIPSY
DRIVERS & HARP FRIENDS „100% LIVE”. Zespołowi
TIPSY DRIVERS w kilku utworach towarzyszyć będzie także
sekcja dęta Marka Smugi "Smoogie Boogie" oraz kilku innych
zaproszonych gości.
Jacek Urlik oraz zaproszeni przez niego harmonijkarze, to już
uznani w Polsce "mistrzowie" tego instrumentu. Laureaci wielu
prestiżowych konkursów i festiwali m.in. "Zaczarowany Świat
Harmonijki" w Poznaniu, "Bydgoszcz Harmonica Meeting",
wykładowcy warsztatów oraz autorzy licznych publikacji przybliżających postacie i twórczość wielkich sław światowego
bluesa. W corocznych ankietach BLUES TOP kwartalnika
"TWÓJ BLUES" ich nazwiska zawsze zajmują czołowe miejsca w różnych kategoriach.
Użyczali oni swoich "harmonijkowych głosów" takim wykonawcom jak: Edyta Gepert, RSC oraz Krzysztof Kiliański.
Informacja GDKzB

Wielkanoc w przedszkolu
Dnia 21 marca 2013 w Gminnym Przedszkolu w Widzewie
odbyło się uroczyste ,,Śniadanie Wielkanocne’’. Przedszkolaki w
odświętnych strojach razem z wszystkimi pracownikami przedszkola
i gościem wójtem Gminy Ksawerów Adamem Topolskim zasiadły
ze świątecznymi
przysmakami.
Dzieci śpiewały
piosenki, składały sobie życzenia, a dyrektor przedszkola
Małgorzata
Tokarczyk
życzyła wszystkim zdrowych,
radosnych oraz
ciepłych Świąt
Wielkanocnych.
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Przedszkole wzięło udział w konkursie ,,Natura w pisankach ukryta’’
organizowanym przez MOK w Pabianicach. Nagrodzone zostały:
Julia Majewska oraz Zuzanna Kowalczyk, jak również nauczycielki Lucyna Kasznicka i Karina Kwaśny.
Informacja Gminnego Przedszkola w Ksawerowie
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Koła Gospodyń razem

Panie z KGW w Woli Zaradzyńskiej

W sobotę 9 marca br. odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Ksawerów. W Sali OSP w Woli Zaradzyńskiej zebrały się panie z KGW z Woli Zaradzyńskiej,
Ksawerowa i Nowej Gadki. Z programem artystycznym dołączył Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
W związku z rezygnacją dotychczasowej przewodniczącej KGW w Woli Zaradzyńskiej Henryki Okrojek, na walnym zgromadzeniu dokonano wyboru nowego kierownictwa
Koła. W wyniku głosowania członkiń Koła z Woli Zaradzyńskiej nową przewodniczącą została Mirosława Krawczyk,
a zastępcą Elżbieta Pierzchała. W składzie zarządu bez zmian
pozostały: Elżbieta Kuchler, Janina Rożek, Maria Krawczyk, Kazimiera Kowalczyk - Prokop, Barbara Rabenda.
A.K.

Walne u Strażaków

Będzie bezpieczniej
Zwiększy się liczba funkcjonariuszy na Posterunku Policji w Ksawerowie.
Jak poinformował komisarz Piotr Adamczyk, od połowy lutego tego roku
zostało obsadzone stanowisko dzielnicowego.- Obecnie obsada Posterunku to
trzech dzielnicowych i jeden dochodzeniowiec. W lipcu dołączy do nas jeszcze
jeden funkcjonariusz - mówi komisarz
Adamczyk
Za część zachodnią gminy Ksawerów odpowiada dzielnicowy młodszy
aspirant Piotr Bekier. Na terenie gminy Młodszy aspirant
pracuje od 2005 r. Do dzielnicowego Piotr Bekier
Bekiera mogą się zgłaszać mieszkańcy
ulic: Andromedy, Bema, Bereniki, Bohaterów Ksawerowa, Dziubińskiej, Granicznej, Gwiezdnej, Jana Pawła II, Jęczmiennej,
Kwiatowej, Letniej od nr 1-19, Mały Skręt od nr 24 - 34, Nowej,
Parkowej, Penelopy, Prześwit, Roosevelta, Słowackiego, Szerokiej, Widzewskiej, Wspólnej, Zachodniej, Zacisze, Żytniej, Sienkiewicza, i części Widzewa: ulic Giełdowej, Szkolnej i Rzepakowej.
Dzielnicowi są funkcjonariuszami, którzy pracują najbliżej
mieszkańców. Ich zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku na
podległym terenie. To ogólne sformułowanie, w którym zawiera
się wiele czynności jak: rozpoznanie przydzielonego rejonu pod
względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających
wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego; realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej, jak np. wizyty
w szkołach; ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń; kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz
przepisów prawa miejscowego. Zajmuje się opieką nad notowanymi na Policji i poszkodowanymi przez nich na terenie swojego
rejonu. Współpracuje z lokalnymi jednostkami samorządowymi
i oświatowymi. Do zadań dzielnicowego należą takie obowiązki
jak np. walka z przemocą domową, chuligaństwem i dbanie
o przestrzeganie porządku (np. ciszy nocnej) oraz udzielnie informacji prawnych.
Posterunek Policji w Ksawerowie pracuje każdego dnia
od 8.00 - 21.00, telefon 42 225 33 87
Aneta Kosiorek

Gdzie po informacje




W lutym tego roku odbyło się Walne zebranie członków
OSP w Woli Zaradzyńskiej. Dotychczas działający Zarząd
pozostał bez zmian. Druhowie przyjęli czterech nowych
członków: Macieja Ratusznego, Bartłomieja Trębacza, Łukasza Kożuchowskiego i Kamila Tyszko. Wszyscy złożyli ślubowanie i odebrali mundury. Do doświadczonych strażaków
dołączyli młodzi. Dziesięciu chłopców z klas V i VI SP
w Woli Zaradzyńskiej dołączyło do Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. Młodzież również złożyła ślubowanie i odebrała
umundurowanie.
A.K.



Chcesz się dowiedzieć więcej o odnawialnych źródłach energii, między innymi o możliwości pozyskania dotacji na systemy energooszczędne dla domów lub mieszkań w domach
wielorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej zaprasza na stronę internetową
www.pompyciepla.com
Bezpłatne konsultacje poświęcone możliwościom pozyskania funduszy unijnych dostępnych w latach 2007 - 2013
można uzyskać. W przypadku pytań zapraszamy do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w
Podregionie Centralnym z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Brzezinach, tel. 46 874-31-54, email: podregion@powiat-brzeziny.pl .
Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM Biuro Stowarzyszenia tel. +48 516-963-993, e-mail: biuro@buduj.eu
ul.Rokicińska 6, 97-225 Ujazd Biuro czynne od 8:00 do
16:00 od poniedziałku do piątku
Centrum Informacji Tel. +48 516-963-991
e-mail: ci@buduj.eu ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin
Centrum Informacji czynne od wtorku do piątku
w godzinach od 8:30 - 16:00
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Akcja Pomocy
Ofiarom Przestępstw

Aktywni to my
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie kolejny rok
będzie realizował projekt pod nazwą „Aktywni to my” współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dniu 5 marca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził
wniosek o dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 62 273,20
zł, co stanowi 89,5% całkowitych wydatków. Pozostała część t.j. 10,5%
w wysokości 7 305,80 zł stanowi wkład własny projektu.
W projekcie zaplanowano aktywizację zawodową oraz społeczną dla
13 osób. Będą to mieszkańcy gminy Ksawerów, którzy są bezrobotni
i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Po przeprowadzonej analizie doradcy zawodowego dla 7 osób zorganizowane zostaną szkolenia
podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, natomiast 6 osób będzie uczestniczyć w terapii wspomagającej leczenie uzależnienia od alkoholu. Wszyscy
uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci indywidualnych oraz grupowych
spotkań z doradcą zawodowym oraz będą uczestniczyć w „Warsztacie
kompetencji społeczno - zawodowych” oraz indywidualnych spotkaniach
motywująco - wspierających z psychologiem. Powyższe zadania mają na
celu podniesienie potencjału społeczno - zawodowego uczestników projektu przyczyniając się do ich powrotu na rynek pracy i życia społecznego. Dodatkowo w celu wzmocnienia integracji uczestników projektu zostanie zorganizowana jednodniowa wycieczka ukierunkowana na zwiedzanie atrakcji turystycznych takich jak Łowicz, Pałac Nieborów oraz
Park Arkadia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje
również, że cały czas trwa nabór uczestników do projektu i wszystkie
osoby chętne, które spełniają następujące kryteria:
- zamieszkują na terenie gminy Ksawerów,
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
- są w wieku aktywności zawodowej i bezrobotne,
- są zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym
zapraszamy do kontaktu z pracownikami Gminnego Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H w godzinach od 9.00 – do
15.00. Wszelkie informacje można również uzyskać pod numerami telefonu 42 213-89-83 lub 213-89-91.
Informacja GOPS

Od 25 lutego do 2 marca 2013 r. po raz trzynasty obchodzony był Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach działań 1 marca 2013 r. odbyło
się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie spotkanie w związku z ogólnopolską akcją
pomocy ofiarom przestępstw. Inicjatywa spotkania
miała na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem, na ich uprawnienia i potrzeby.
Spotkanie podzielone było na dwie części.
W pierwszej części osoby pokrzywdzone rozmawiały z policjantem, pracownikiem socjalnym, Kierownikiem GOPS w Ksawerowie oraz przedstawicielem GKRPA w Ksawerowie o swojej sytuacji. Osoby
uzyskały porady prawne oraz informacje odnośnie
wsparcia i sposobach przezwyciężenia trudności
życiowych.
W drugiej części odbyło się spotkanie informacyjne poprowadzone przez przedstawiciela Policji i kierownika GOPS w Ksawerowie z przedstawicielami
placówek oświatowych z terenu Gminy Ksawerów;
przedstawicielami ośrodka pomocy społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy, GKRPA w Ksawerowie, SP ZOZ MEDiKSA.
W ramach trwającej ogólnopolskiej akcji pomocy
ofiarom przemocy policjant Posterunku Policji
w Ksawerowie przedstawił sposoby działania i formy
pomocy ofiarom przemocy. Nakreślił na co przedstawiciele poszczególnych placówek powinni zwracać uwagę przy występowaniu przesłanek przemocy
w rodzinie bądź przemocy wobec dziecka, jak pomóc
osobom, wobec których podejrzewają, że są ofiarami
przemocy.
Kierownik GOPS w Ksawerowie wyjaśnił jak wygląda procedura założenia „Niebieskiej karty”.

Świątecznie w ŚDS
Dzięki współpracy
kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Ewy Szulbowskiej i
dyrektora
Gminnego
Przedszkola w Widzewie
Małgorzaty Tokarczyk
zorganizowano w Środowiskowym Domu Samopomocy warsztaty artyterapeutyczne dla dzieci
z przedszkola o tematyce
Wielkanocnej (na zdjęciu
obok uczestnicy warsztatów). Dzieci wraz z uczestnikami ŚDS wykonywały baranki i kurczaczki z wydmuszek i materiałów przestrzennych. Pracom towarzyszył
dobry humor i świetna zabawa.
W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne, w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się śniadanie wielkanocne z udziałem zaproszonych gości, oraz
władz Urzędu Gminy w Ksawerowie.
Informacja ŚDS
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Informacja GOPS

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Ksawerowie
Pracujemy od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.0016.00
Oferujemy:
treningi: kulinarny, porządkowy, higieniczny,
zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu
codziennym;
zajęcia terapeutyczne: terapię plastyczną, terapię techniczną, terapię ruchem, zajęcia informatyczne,
zajęcia
krawieckie,
bukieciarstwo, muzykoterapię, zajęcia relaksacyjne;
porady psychologa; pomoc pracownika socjalnego;
śniadania i ciepły posiłek; dowóz oraz dobre
słowo, uśmiech, życzliwość, wsparcie…:)
ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCE!
ul. Jana Pawła II 27, Ksawerów
tel./fax 42 212 81 25
Informacja ŚDS

Spotkanie z Sołtysami i Radami Sołeckimi
Ponad trzy godziny trwało spotkanie z sołtysami i przedstawi- przyjęciu uchwały o utworzeniu Funduszu sołeckiego, to w
cielami Rad Sołeckich. Omawiano najistotniejsze tematy do- przyszłym roku sołectwa będą dysponowały swoimi pieniędzmi
tyczące mieszkańców gminy. Członkowie Rad Sołeckich dys- – powiedziała podczas spotkania Ewa Łuczyńska Skarbnik
kutowali również nad propozycją utworzenia Funduszu So- Gminy. Pieniądze z Funduszu sołeckiego mogą zostać przełeckiego. W zebraniu uczestniczyli radni i pracownicy Urzę- znaczone na przykład: na remonty, adaptację pomieszczeń,
du. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w poniedziałek 25 stworzenie placu zabaw. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest
utworzenie przez sołectwo biznesplanu i złożenie projektu do
lutego br.
Najwięcej pytań wzbudził temat gospodarki odpadami. Urzędu Gminy, gdzie zostanie sprawdzony i zaakceptowany
Wójt podkreślił, że nowa ustawa nakłada na gminę obowiązek do realizacji. Wysokość kwoty jaka trafi do jednego sołectwa
odbioru odpadów od mieszkańzależy od ilości mieszkańców w
ców – Gmina nie zarabia na
danym sołectwie. Warunkiem uruśmieciach. Ustalone stawki to
chomienia Funduszu sołeckiego
koszty odbioru odpadów i koszty
jest przystąpienie wszystkich soadministracyjne i organizacyjne,
łectw do Funduszu.
np. utworzenia miejsca odbioru
Omówiono również sprawę ścieodpadów niebezpiecznych - poków. Jak powiedział kierownik
wiedział Adam Topolski.
Jednostki WOD – KAN WłodziO nowych zasadach odbioru odmierz Ludziejewski – ubiegłopadów, deklaracjach i sposobie
roczna zima spowodowała wiele
kontroli odbioru i deklarowanych
awarii, które ujawniły nielegalne
ilości śmieci mówiła Ewa Krawprzyłącza i przecieki. Te zaległe
czyk z Referatu Gospodarki Kosprawy są porządkowane. Zakumunalnej. Najwięcej pytań dotypiono też nowy sprzęt, na przykład
czyło opłat, sposobu dzierżawienowe pompy do przepompowni.
Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich licznie uczestniczyli w sponia pojemników na śmieci. Odpo- tkaniu
Wyremontowano pompę głębinowiedzi na te pytania będą możliwą. Te wszystkie działania wpłyną
we po wyłonieniu firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu na poprawę jakości ścieków.
gminy. Z tego powodu sołtysi i członkowie rad sołecki postu- Wójt Adam Topolski przedstawił zadania inwestycyjne, które
lowali, aby spotkania z mieszkańcami zorganizować po roz- będą realizowane w tym roku.
strzygnięciu przetargu.
Kolejne spotkania z mieszkańcami poświęcone nowym ureguZebrani zapoznali się również z propozycją uruchomienia lowaniom z gospodarką odpadami zaplanowano po realizacji
Funduszu sołeckiego. Byłaby to pula pieniędzy przeznaczona przetargu na odbiór śmieci.
do dyspozycji sołectwa. – Fundusz będzie utworzony w budże- O terminach będziemy Państwa informować.
cie gminy. Będzie to około 200 tys zł na wszystkie sołectwa w
Aneta Kosiorek
gminie Ksawerów. Jeśli w tym roku Rada Gminy zdecyduje o

Dni Otwarte w Zespole
Szkół w Widzewie

Dzień Sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa,

W dniach 22 – 23 marca 2013 roku odbyły się w naszej
placówce Dni Otwarte pod hasłem MOTORY CYWILIZACJI.
Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie specyfiki szkoły
oraz rozpropagowanie w środowisku naszej oferty edukacyjnej. Akcję koordynowały: Ewa Gałaj, Aneta Jędraszek i
Agata Witkowska. W przygotowanie Dni Otwartych zaangażowało się wielu nauczycieli i uczniów. Odwiedzającym nas
gimnazjalistom i ich rodzicom zaproponowaliśmy ciekawe
wystawy i prezentacje multimedialne ilustrujące najważniejsze
wynalazki w dziejach ludzkości bezpośrednio związane z kierunkami kształcenia w ZSCKR w Widzewie. Atrakcją dla odwiedzających była także degustacja wyrobów przygotowanych
przez uczniów pionu gastronomicznego. Liczne odwiedziny
indywidualne i grupowe świadczące o dużym zainteresowaniu
naszą szkołą zainspirowały nas do przeprowadzenia 29 maja
br. PIKNIKU ZAWODÓW adresowanego do gimnazjalistów z regionu.
Informacja ZSCKR w Widzewie

składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Życzymy Wam, aby pełniona funkcja
stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła
satysfakcję z wykonywanej pracy,
a na co dzień ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
Maria Wróbel
Przewodnicząca Rady

Adam Topolski
Wójt Gminy Ksawerów

Gminy Ksawerów
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Jubileusz Generała
Życie pana Generała to symbol, który zawiera to, co najważniej- ka Urzędu do Spraw Kombatantów
sze, począwszy od wychowania przez służbę, ale też przykład jak i Osób Represjonowanych Ministra
można służyć Ojczyźnie w czasie pokoju przekazując wartości Jana Ciechanowskiego medalem
W czerwcu
najważniejsze. (…) Jako żołnierz miał szczęście, my mamy szczę- „PRO PATRIA”.
ście teraz, że mamy pana Generała przy sobie - mówił o szacow- 2012 roku otrzymał tytuł Zasłużonym Jubilacie ks. . Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita ny dla Gminy Ksawerów. Wówczas w uzasadnieniu do uchwały
Łódzki.
Jubileusz 95. rocznicy urodzin generała Aleksandra Arku- Rady Gminy Ksawerów nadającej
szyńskiego „Maja”
tytuł napisaodbył się 28 lutego
no o Generaw łódzkim oddziale
między
le IPN. Wśród
innymi: „To Generał Aleksander Arkuszyński po przyjęciu odznagości Generała byli
legenda
między
innymi
wśród żoł- czenia
towarzysze broni,
nierzy Armii
prezes IPN dr ŁuKrajowej, którym przyszło walczyć z dwoma
kasz
Kamiński,
wrogami: niemieckim i – po wojnie – soprzedstawiciele
wieckim. Przedstawiciel pokolenia, które
samorządów. Żywalczyło za Ojczyznę z największą ofiarnoczenia od samorząścią. Reprezentant wartości, o których naledu i mieszkańców
ży przypominać młodzieży, historia Pana
Gminy Ksawerów
Generała może być wzorem dla młodego
przekazali Maria
pokolenia. Cieszy się powszechnym szacunWróbel przewodkiem i uznaniem.
nicząca
rady
Zaszczytem jest, że możemy w tak skromny
oraz Adam Topolsposób uhonorować Bohatera i zwrócić
Podczas jubileuszu. Od lewej stoją: Maria Wróbel przewodniski wójt.
uwagę młodzieży i mieszkańców gminy KsaPrezydent RP cząca rady, gen. Aleksander Arkuszyński, Adam Topolski wójt,
werów na historię i dokonania tego wyjątBronisław Komo- Adam Arkuszyński syn Jubilata
kowego Człowieka.”
rowski
przyznał
generałowi Arkuszyńskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (to drugie, po Orderze Orła Białego, najwyższe 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklępolskie odznaczenie państwowe). Jubilat jest też kawalerem orde- tych” przedstawiciele Gminy Ksawerów złożyli kwiaty pod
ru Virtuti Militari, w przeszłości uhonorowany wieloma odzna- pomnikiem 15. Pułku Piechoty „Wilków” w Ksawerowie.
czeniami bojowymi – w tym dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Zapalono również znicz na grobie mecenasa Zygmunta KorZa szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepod- tyńskiego, w czasie wojny żołnierza Armii Krajowej.
ległość Rzeczypospolitej Polskiej - uhonorowany przez Kierowni-

Aneta Kosiorek

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
I Dwuetapowy Rajd Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie”
Słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza najtrafniej oddają sens zorganizowanego przez PTTK w Pabianicach I Dwuetapowego Rajdu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który
odbywał się w dniach 1 – 2 marca 2013 r. Nie zabrakło na nim
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. Szóstoklasiści: Joanna Nowacka, Zuzanna Janus, Weronika Bolonek, Jan Sajdak, Mateusz Tłuczek, Wojciech Wróbel i Bartosz Winkler
godnie reprezentowali naszą placówkę.
Celem imprezy było uczczenie i przybliżenie święta, jakim jest
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony
1 marca oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie rajdu
i działalnością podziemia niepodległościowego w Pabianicach
i okolicy. Uczestnicy turnieju mogli spotkać się z jednym z
żołnierzy wyklętych - gen. Aleksandrem Arkuszyńskim ps. edukacyjno – rekreacyjny – rajd pieszy „Śladami gen. Aleksandra Arkuszyńskiego”. Nasza drużyna w ciągu dwóch go„Maj”.
Rajd został podzielony na dwa etapy: etap I merytoryczny –
dzin pokonała trasę liczącą około 8 km. Rajd rozpoczął się pod
turniej historyczny Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - odbył
kinem „Tomi” w Pabianicach, a swój finał miał w Domu Kulsię 1 marca 2013r. w Gimnazjum nr 3 w Pabianicach; etap II
tury w Ksawerowie.
Informacja SP w Ksawerowie
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Signum Polonicum
Zwracają uwagę szlacheckimi strojami. Wiele razy mogliśmy
ich podziwiać podczas uroczystości na terenie gminy, kiedy
prezentowali umiejętności posługiwania się orężem. Od niedawna przy Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie działa
Klub Signum Polonicum. Klub powstał w 2012 roku, a jego
założycielem jest Mariusz Opala.
Signum Polonicum należy tłumaczyć jako Znak Polaków. Obecnie Stowarzyszenie skupia sześć Klubów i jedno
przedstawicielstwo w Polsce oraz jeden klub w Czechach.
Początków powstania Klubu, trzeba szukać w Zawierciu, gdzie
mieszka twórca stylu Mistrz Zbigniew Sawicki. - Zainteresowania Mistrza wschodnimi sztukami walki przerodziły się
w latach osiemdziesiątych w zainteresowania historycznymi

Członkowie Stowarzyszenia systematycznie pracują nad rozwojem
umiejętności władania bronią i poszerzaniem wiedzy historycznej

Członkowie Signum Polonicum, wspólne zdjęcie podczas Dni Gminy Ksawerów w czerwcu 2012 r.

polskimi zwycięstwami militarnymi. Wieloletnie studia nad
tematem, poszukiwania w literaturze i spotkania z ludźmi, którzy władali orężem zaowocowały odnalezieniem polskiej sztuki
walki Signum Polonicum. Mistrz zajmuje się tym od 25 lat i w
dalszym ciągu kontynuuje pracę - mówi Mariusz Opala prezes Gminnego Klubu Signum Polonicum w Ksawerowie.
Signum Polonicum skupia wielbicieli sztuki walki orężem,
pasjonatów historii, którzy systematycznie poszerzają wiedzę
historyczną i umiejętności władania bronią. Jak sami piszą o
sobie” (…)Wszystkie Kluby i Przedstawicielstwa realizują
wspólny cel statutowy jakim jest rozwijanie i propagowanie
polskiej sztuki walki Signum Polonicum, polskich tradycji
orężnych i polskiej kultury narodowej w tym zakresie. Podstawową formą realizacji tego celu są zajęcia szkoleniowe i treningowe z członkami Klubów jak również szkolenie kadry
instruktorskiej, prowadzenie szerokich studiów teoretycznych i
praktycznych, poszukiwania źródeł wiedzy w tym zakresie,
kultywowanie rocznic historycznych, peregrynacje do miejsc
związanych z chwałą oręża polskiego, popularyzację wiedzy
historycznej w tym zakresie, organizację własnych lub udział
w organizowanych inscenizacjach historycznych, opracowywanie publikacji i udostępnianie wiedzy w tym zakresie. Naszym głównym celem jest to, by polska sztuka walki była kultywowana przez nasze pokolenia jako pełna honoru spuścizna

po naszych przodkach, jako źródło
wiedzy i siły ducha dla polskiego
społeczeństwa i wszystkich tych,
którzy widzą w naszym dorobku historycznym źródło siły i potęgi a zarazem szlachetności państwa polskiego (…)” (cytowany fragment pochodzi
ze
strony
www.signumpolonicum.com.pl).
Obecnie w klubach Signum Polonicum trenuje około 1000 osób.
- Żeby trenować sztuki walki, trzeba
być wytrwałym. Jest kilka stopni treningu. Jak w sporcie, z kolejnym
stopniem podnosimy poprzeczkę.
Ważny jest też zapał patriotyczny.
Obok treningów poszerzamy naszą
wiedzę historyczną. Obowiązuje nas
Kodeks Rycerski, zgodnie z którym
staramy się postępować - mówi M.
Opala.
Aneta Kosiorek

GMINNY KLUB
POLSKIEJ SZTUKI WALKI
SIGNUM POLONICUM
w Ksawerowie

zaprasza na inaugurację działalności
Gminnego Klubu Signum Polonicum
Uroczystość odbędzie w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką przy ul. Jana Pawła II 1 w Ksawerowie

w dniu 13 kwietnia sobota o godzinie 16.30
W programie uroczystości:
16:30 – rozpoczęcie
17:00 – wykład Polska sztuka Walki – Signum Polonicum.
Tło historyczne, charakterystyka i główne wątki
systemu w wykonaniu twórcy stylu Signum
Polonicum Zbigniewa Sawickiego
18:00 – zakończenie
Serdecznie zapraszam
Mariusz Opala
Prezes Gminnego Klubu Signum Polonicum
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„Marzę, by być dorosła”
Ola Kurasik, uczennica klasy V
SP w Ksawerowie zaprezentowała
swój wiersz w Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem: „Życie w poezję zaklęte” organizowanym przez Zespół
Szkół Nr 2 w Pabianicach. W konkursie poetyckim wzięli udział uczniowie
szkół z terenu Powiatu Pabianickiego.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poezją oraz inspirowanie
dzieci i młodzieży do podejmowania
samodzielnych prób twórczych, a także kształcenie umiejętności prezentowania własnej twórczości przed szerszym audytorium. Siedmioosobowe
Jury oceniało 45 nadesłanych wierszy
w trzech kategoriach wiekowych. Po
raz pierwszy w turnieju mogli brać
udział uczniowie ze szkół podstawowych. Najmłodsi zgłosili aż 23 wiersze. W każdej kategorii wiekowej
przyznano tylko po jednej nagrodzie.
Ola
Kurasik,
która
w swoim autorskim tomiku ma już
wiele wierszy na konkurs wybrała
Ola Kurasik
swój wiersz pt.: „Marzę by być dorosła”. Recytacja i kreacja aktorska Oli została dostrzeżona przez
Jury, które przyznało jej wyróżnienie. Doskonale zaprezentowała
swój wiersz wykorzystując rekwizyty wybrane wg własnego pomysłu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i książki. Olę na
konkursie wspierały: mama, Ewa Kurasik, dyrektor szkoły Małgorzata Koperek oraz nauczyciel języka polskiego Sylwia Krieger. Gratulujemy Oli talentu poetyckiego, życzymy wielu inspiracji oraz nieustającej weny twórczej w pisaniu kolejnych wierszy.
Red. M.K

Z przyjacielską wizytą…
Do naszych przedszkolaków zawitali niespodziewani goście – Luna i Daisy – były to dwa psy, podopieczne Fundacji
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI, wraz ze swoimi opiekunkami.
Opiekunki psów przeprowadziły zajęcia z przedszkolakami,
które miały na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy
dziećmi a psem, podczas spontanicznej zabawy przyzwyczajenie
uczestników do kontaktów z psem poprzez głaskanie, wydawanie
psu poleceń. Zajęcia tego rodzaju miały za zadanie dostarczyć
uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z
obcowania z psem, przełamać lęki w kontaktach z otoczeniem,
stymulować rozwój zmysłów, pobudzać aktywność, która pozwala
oderwać
się
od
otaczającej
rzeczywistości.
Zajęcia edukacyjne z psem rozwijają strefę emocji, pomagają w
wyrobieniu empatii i ułatwiają nabycie umiejętności interpersonalnych, uczą odpowiedzialności. W czasie zajęć dzieci uczyły
się jak kontaktować się bezpiecznie z psami i innymi zwierzętami. Ponadto przedszkolaki zapoznane zostały z problemami
związanymi z bezpiecznym kontaktem z psem oraz jak zachowywać się podczas spotkania z agresywnym psem. Poznały między
innymi postawę „żółwika”. Po przeprowadzonych zajęciach
przedszkolaki mogły pobawić się z psami, dokarmiać smakołykami, pogłaskać każdego psiaka. Podczas zabaw śmiechu było co
niemiara. Dzieci na koniec zajęć otrzymały malowanki.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowocuje w przyszłości.
J. R.
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Talent mojego Dziadka i Babci
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo
przecież jest to święto kochanych babć i dziadków. W Szkole
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez szkolno - przedszkolnych. W pięknie udekorowanej sali dzieci z klasy przedszkolnej, klasy pierwszej i kółka teatralnego przedstawiły bogaty program artystyczny. W większości
były to wzruszające
wiersze i
piosenki
związane tematycznie
z tymże świętem oraz
widowiskowe układy
taneczne. Mali artyści
z przejęciem odtwarzali swoje role, a
goście ze wzruszeniem odbierali czułe Pani Aniela Lipowska
słowa, kierowane pod
ich adresem. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami
placówki. Na uroczystości była obecna dyrektor szkoły Małgorzata Koperek, która przywitała wszystkich gości ciepłymi
słowami, a szczególnie panią Anielę Lipowską, która pomimo
sędziwego wieku 99 lat zjawiła się na uroczystości i bez lęku z
delikatnym uśmiechem na twarzy zaprezentowała swój talent
recytatorski. Na ręce pani Anieli dyrektor szkoły Małgorzata
Koperek złożyła piękne kwiaty oraz serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta. Po części artystycznej wszystkich gości zaproszono na słodki poczęstunek
oraz na obejrzenie wystawy zgromadzonych dzieł wykonanych
przez uzdolnionych dziadków i babcie. Na wystawie można było
podziwiać piękne rzeźby z drewna i metalu, rysunki i obrazy,
artystyczne wyroby na szydełku, na drutach i spod igły oraz
model pięknego samolotu. Dużym powodzeniem cieszył się
stół, na którym przedstawiono talent kulinarny niektórych babć.
W przyjęciu gości pomogli rodzice, którzy przygotowali słodki
poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, a podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Koordynatorami
imprezy były: Grażyna Siara, Elżbieta Stachelska i Marzanna Ludziejewska.
Informacja SP w Woli Zaradzyńskiej

Strażacki konkurs plastyczny
Rozstrzygnięty został powiatowy etap XV Konkursu
Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu - tlenek węgla nic złego nie zrobi
nikomu”.
Ze szkół gminy Ksawerów w eliminacjach gminnych zostało
wyłonionych 16 prac. Na etapie powiatowym nagrodzono 5
prac w III grupach wiekowych.
W grupie młodszej, dzieci w wieku 5-8 lat, I miejsce zajął
Łukasz Jabłoński z SP w Woli Zaradzyńskiej.
W II grupie wiekowej, dzieci w wieku 9-12 lat, I miejsce
zdobyła Patrycja Rzeźnik z SP w Ksawerowie oraz III
miejsce Oliwia Kamińska z SP w Ksawerowie
W III grupie wiekowej, młodzież w wieku 13-16 lat, II miejsce zdobyła Katarzyna Kubiak, natomiast IV miejsce
Agnieszka Hoja, uczennice Gimnazjum w Ksawerowie.
Gratulujemy
Aneta Kosiorek

Kalendarium Gimnazjum
W lutym br. uczniowie gimnazjum wzięli udział
w szkolnym konkursie plastycznym „Maska karnawałowa
2013”, który został zorganizowany przez Agnieszkę Jabłońską. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – B. Rydz – II b,
II – N. Milczarek – I b, III – Z. Lewandowska – I b. Wyróżnienia otrzymali: D. Zysk – I, K. Palczewska – I c, P. Pawłowski – I a.
W trakcie ferii zimowych w Gimnazjum w Ksawerowie
nauczyciele wychowania fizycznego: Magdalena Janio, Radosław Bienias i Piotr Lewowski zorganizowali zajęcia sportowe. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji halę sportową,
gdzie grali w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Mogli
również korzystać z siłowni oraz rozgrywać zawody w tenisa
stołowego. Były również wyjazdy: na łyżwy do Łodzi oraz na
basen do Pabianic. Zorganizowano także dwa Otwarte Turnieje Piłki Nożnej Halowej. Turnieje te cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród miejscowej młodzieży jak
i osób z Pabianic, Piątkowiska, Łodzi i okolic.

SP Ksawerów
Ferie minęły szybko....
szczególnie uczniom, którzy spędzili je w Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Uczestniczyli oni w grach i zabawach na
sali gimnastycznej, w ciekawych zajęciach w bibliotece w
Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie, byli także w sali
zabaw „Urwisowo” oraz w Muzeum Miasta Pabianic. Ćwiczyli umiejętności komputerowe w pracowni informatycznej.
Na koniec zajęć stworzyli „obrazy – plakaty” pn. Zima w Ksawerowie. Można je podziwiać w świetlicy szkolnej. Zajęcia w
pierwszym tygodniu ferii prowadziły Beata Klepacz i
Agnieszka Owczarek, w drugim – Barbara Głaz i Iwona
Cieślińska.

Ortografia i ekologia…
wbrew pozorom mają ze sobą wiele wspólnego. Przekonali się
o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie: Wojciech Wróbel (VIb), Weronika Bolonek (VIb) i Zuzanna
Janus (VIa), którzy 6 lutego 2013r. wzięli udział w XV Dyktandzie Ekologicznym zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Treść
dyktanda była poświęcona tematyce ochrony środowiska. Po
odbiór nagrody został zaproszony Wojciech Wróbel, który

W lutym gimnazjum odwiedził Tomasz Dominiak,
zastępca dyrektora Biura Poselskiego Joanny Skrzydlewskiej - Posła do Parlamentu Europejskiego. Został zaproszony przez opiekunki SKE, by przeprowadzić lekcje dla
uczniów klasy III a i III b na temat historii, struktury, kompetencji, liczebności i ordynacji wyborczej Parlamentu Europejskiego. Uczniowie dowiedzieli się o trzech podstawowych
funkcjach Parlamentu, językach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz funduszach europejskich.
W marcu w Gimnazjum w Ksawerowie odbyła się kolejna
edycja Targów Edukacyjnych. Z ofertą na przyszły rok szkolny przyjechały wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Pabianic
oraz duża grupa szkół z Łodzi. Spotkanie uatrakcyjniły: pokaz
modelowania fryzur przez uczniów ZSP nr 3 z Pabianic i pokaz walk obronnych w wykonaniu uczniów Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, a także
pyszne wypieki przygotowane przez przedstawicieli Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. Impreza
została przygotowana pod kierunkiem Ewy Kałowskiej.
Informacja Gimnazjum w Ksawerowie
znalazł się w pierwszej dziesiątce, zajmując szóste miejsce.
Wojtek Wróbel ma na swoim koncie wiele innych sukcesów,
m.in. to właśnie jemu przypadło zaszczytne pierwsze miejsce
w konkursie powiatowym „Piękno i różnorodność opisów
przyrody w literaturze” adresowanym do młodych miłośników
języka polskiego. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz przez Bibliotekę Pedagogiczną w Pabianicach.
„Życie w poezję zaklęte”
Trzy młode poetki ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie:
Zuzanna Janus (VIa), Joanna Nowacka (VIb) i Natalia
Wójcik (VIb) 4 marca 2013 r. wzięły udział w szóstej edycji
Turnieju Jednego Wiersza. Konkurs odbył się w Zespole Szkół
nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach. Celem
turnieju było rozwijanie zainteresowań poezją oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych prób twórczych, a także kształcenie umiejętności prezentowania własnej
twórczości przed szerszym audytorium. Nasze dziewczęta
zaprezentowały przed liczną publicznością swoje utwory:
Zuzanna Janus wiersz „Temat dowolny”, Joanna Nowacka –
„Ksawerów”, Natalia Wójcik – „Balon”. Za udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomami i książkami.
Informacja SP w Ksawerowie

Bezpiecznie w Gminnym Przedszkolu w Widzewie
W Kędzierzynie - Koźlu odbył się IV zjazd BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI. Oczywiście nie mogło zabraknąć tam Małgorzaty Tokarczyk dyrektor Gminnego Przedszkola w Widzewie. Przedszkole od początku roku szkolnego
bierze bardzo czynny udział w ogólnopolskim programie ,,Bezpieczne Przedszkole”. Nauczycielki prowadzą szereg
licznych zajęć, aby właściwie przygotować dziecko do roli
pieszego czy pasażera, należycie w nim wyzwalając umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do
utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwija-

nia refleksu oraz koncentracji.
Podczas zjazdu Pani dyrektor mogła indywidualnie porozmawiać o metodach pracy z programem z jego autorką oraz
uczestniczyła w szkoleniach. Wspomina, że było pracowicie,
merytorycznie i bardzo, bardzo sympatycznie. Agata Gabrysz autorka programu wręczyła pięć podziękowań za aktywną
współpracę, w tym oczywiście dyplom dla GMINNEGO
PRZEDSZKOLA W WIDZEWIE!!!
Informacja Gminnego Przedszkola w Widzewie
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Wywóz śmieci
wielkogabarytowych
Informacja Wójta Gminy Ksawerów
W dniach od 3 - 9 kwietnia 2013 roku odbędzie się
objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Odbierane będą odpady i zużyty sprzęt: np. wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny oraz złom, telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki,
odkurzacze, lodówki, zużyte opony do rozmiaru 1250x400,
baterie i akumulatory, powiązane gałęzie i listwy drewniane.
Uwaga! Nie będą odbierane odpady z działalności gospodarczej, gruz, odpady zawierające azbest (eternit), odpady zielone, opakowania szklane, szkło i inne odpady komunalne niesegregowane zmieszane.
Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z usługi proszeni są
o wystawienie odpadów na zewnątrz przed posesję od strony
drogi dojazdowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w
wyznaczonym dniu do godz. 6ºº.
Odpady wystawione po terminie nie zostaną odebrane.
Usługę wykona firma „EKO-REGION” Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, tel.: 42 215 5141

Harmonogram
3 kwietnia 2013 r.
Nowa Gadka, ulice: Akacjowa (cała), Łączna, Ogrodników
(cała);
Ksawerów (Żdżary), ulice: Głowackiego, Konopnickiej, Kościuszki, Łąkowa, Modrzewiowa, Ogrodnicza, Tęczowa, Traktorowa, Tylna, Tymiankowa, Wiśniowa, Nastrojowa, Twarda,
Polna;
Wola Zaradzyńska, ulice: Chmielna, Leśna, Majora Hubala
(cała), Miodowa, Południowa, Zaradzyńska (cała), Świerkowa.

4 kwietnia 2013 r.
Ksawerów (Kolonia Wola Zaradzyńska), ulice: 1-go Maja,
Biała, Boczna, Brzegowa, Cienista, Deszczowa, Dobra, Huczna, Karminowa, Kolorowa, Kosmowskiej, Krótka, Lipowa,
Malinowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Muzyczna, Obwodowa,
Orkana, Orzechowa, Osiowa, Owocowa, Piękna, Poprzeczna,
Poziomkowa, Północna, Radosna, Różana, Macieja Rataja,
Sadowa, Hanki Sawickiej, Skromna, Słoneczna, Solarza, Spacerowa, Topolowa, Urocza, Wąska, Wiosenna, Wolska,
Wschodnia (cała), Zielona, Złota.

5 kwietnia 2013 r.

Wypełnij deklarację
Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system
gospodarki odpadami komunalnymi. Do jego wdrożenia
zmusza nas znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Narzuca ona gminie przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.
Aby właściwie naliczyć opłaty za odbiór śmieci, konieczne
jest wypełnienie przez Państwa deklaracji. Można je pobrać:
ze strony internetowej urzędu: www.gmina.ksawerow.com;
w Urzędzie Gminy Ksawerów,
ul. Kościuszki 3h, pok. 307;
od sołtysa.
Termin złożenia deklaracji
mija 31 marca 2013 r.
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami art. 60 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391ze
zmianami). Zgodnie z ustawą w razie nie złożenia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości do danych zawartych
w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

Opłaty za wodę i ścieki
Podczas lutowej sesji Rady Gminy Ksawerów zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
CENY WODY

Ksawerów, ulice: Bednarska, Bema, Cegielniana, Dolna,
Dziubińskiej, Getta, Górna, Granitowa, Handlowa, Jana Pawła
II, Ksawerowska, Ludowa, Łaska, Łódzka, Modra, Nowa, Nowotki, Parkowa, Roosevelta, Sienkiewicza, Spokojna, Targowa, Widzewska, Wrzosowa, Żeromskiego.

Gospodarstwa domowe, szkoły - 2,57 zł brutto

8 kwietnia 2013 r.

Gospodarstwa domowe, szkoły - 4,73 zł brutto

Ksawerów, ulice: Ametystowa, Andromedy, Bajkowa, Bereniki, Bohaterów Ksawerowa, Bursztynowa, Cicha, Graniczna,
Gwiezdna, Jęczmienna, Klonowa, Mały Skręt (cały), Opalowa,
Penelopy, Piaskowa, Pomorska, Prześwit, Spółdzielcza, Sucha, Szeroka, Wspólna, Żytnia.

9 kwietnia 2013 r.
Ksawerów (Widzew), ulice: Giełdowa, Rzepakowa, Szkolna;
Ksawerów (Teklin), ulice: Kwiatowa, Letnia, Słonecznikowa,
Słowackiego, Szkolna, Zachodnia (cała), Zacisze.
Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej

Sklepy, zakłady - 2,73 zł brutto
CENY ŚCIEKÓW

Sklepy, zakłady - 6,59 zł brutto
OPŁATA ABONAMENTOWA miesięczna
Przekrój 15-25 - 7,56 zł brutto
Przekrój 32-40 - 24 zł brutto
Przekrój 50 i powyżej oraz sprzężone - 60,48 zł

Nowe stawki będą obowiązywały
od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
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Urząd Gminy Ksawerów

Szanowni Państwo,
zapraszamy do współpracy firmy
z terenu gminy Ksawerów,
które są zainteresowane
zabezpieczeniem gastronomii
podczas imprezy Dni Gminy Ksawerów.
Impreza została zaplanowana na 22 czerwca br.
Oferty prosimy składać do 15 kwietnia br w sekretariacie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II nr 1

95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h
www.ksawerow.bip.cc
www.gmina.ksawerow.com
e-mail:

sekretariat@ksawerow.com
komunalny@ksawerow.com
finansowy@ksawerow.com
skarbnik@ksawerow.com
oswiata@ksawerow.com
Numery bezpośrednie
Sekretariat
– 213–80-50
Biuro Rady
– 213-87-49
Ewidencja ludności
– 213-80-18
Podatki
– 213-80-34
Komunalny
– 215-84-93
Gosp. Przestrzenna
– 215-13-49
OŚRODEK ZDROWIA
– 215-83-13
POLICJA
– 213-84-34
GOPS
– 213-89-83
ŚDS
– 212-81-25
GDKzB
- 207-23-16
Gminna Jednostka
Wod-Kan Ksawerów
– 212-81-48
Szkoła Podstawowa
w Ksawerowie
– 215-81-68
Szkoła Podstawowa
w Woli Zaradz.
– 213-73-46
Gimnazjum w Ksawerowie – 215-82-22
Gminne Przedszkole
w Widzewie
– 215-83-54

Godziny pracy
Poniedziałek
godz. 7:30 – 17:00
Wtorek - Czwartek godz. 7:30 – 15:30
Piątek
godz. 7.30 – 14.00

Kasa urzędu czynna:
Poniedziałek
godz. 9:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek godz. 9:00 – 14:00
Piątek
godz. 9.00 - 13.00
PRZEKAŻ 1% PODATKU:
GMINNY KLUB SPORTOWY
GKS KSAWERÓW

PRZEKAŻ

1%
PODATKU

KRS 0000270261
FUNDACJA STUDENCKA
„Młodzi - Młodym”
w CEL 1% wpisz:

GKS KSAWERÓW

ECHO GMINY KSAWERÓW
WYDAWCA: Gmina Ksawerów - jednostka samorządu terytorialnego;
95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h.
Redakcja, przygotowanie do druku: Aneta Kosiorek;
e-mail: a.kosiorek@ksawerow.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Druk: Drukarnia WIST, 95-100 Zgierz, ul. Barona 8b. Miesięcznik,
nakład: 1500 egz.

Godziny pracy kasy
Gminnej Jednostki
Wod - Kan Ksawerów
Poniedziałek 9.00 – 16.30
Wtorek
9.00 – 12.45
Środa
9.00 – 12.45
Czwartek
9.00 – 12.45
Piątek
nieczynna
TELEFONY ALARMOWE
GMINNEJ JEDNOSTKI
WOD – KAN KSAWERÓW
W dni robocze w godzinach 7:30-15:30
nr tel. 42 212-82-40
W dni wolne od pracy
oraz w godzinach
popołudniowych i nocnych
nr tel. 607 800 649,
609 600 486
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Wyśpiewany sukces
Julka Nykiś, 10-cio letnia uczestniczka zajęć
wokalnych w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie odniosła wielki sukces.
Zakwalifikowała się do Międzynarodowego Festiwalu „Majowa nutka”. Celem
strategicznym festiwalu jest promowanie jego laureatów w kraju i za
granicą, a także prezentacja ich talentu
w programach telewizyjnych i nagraniach fonograficznych. Sukces na tym
festiwalu nie kojarzy się tylko z otrzymaniem nagrody i dyplomu, lecz jest
furtką do zdobywania doświadczeń na
terenie całej Europy.
Na Międzynarodowym festiwalu w
Częstochowie oprócz młodych wokalistów z Polski wystąpią również wykonawcy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Turcji oraz
Włoch i Hiszpanii.
Tym bardziej cieszy sukces młodziutkiej Ksawerowianki.
Julka reprezentowała również Dom Kultury na Ogólnopolskim Festiwalu Dzieci Śpiewających w Koninie, gdzie z piosenką „Gdzieś tam za tęczą” zdobyła ogromne uznanie profesjonalnych jurorów. Opiekę artystyczną nad Julką sprawują
Dominika Rydz i Piotr Kilański.

Informacje GDKzB w Ksawerowie
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Biblioteka z wizją
Biblioteka w Gminnym Domu Kultury przeistacza się w nowoczesną, kreatywną placówkę propagującą czytelnictwo, animującą kulturalnie społeczność lokalną oraz integrującą mieszkańców
gminy. Biblioteka znalazła się w gronie 30-tu bibliotek
w Polsce, zakwalifikowanych do Programu Rozwoju Bibliotek „Rozpracuj to z biblioteką”. Projekt jest realizowany
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Jego celem jest wypracowanie oferty dla osób poszukujących
pracy oraz chcących zmienić lub wybrać zawód. Coraz częściej bowiem osoby poszukujące pracy kierują swe kroki do
biblioteki, gdzie z pomocą bibliotekarzy, z dostępem do internetu i komputera, przeglądają ogłoszenie, piszą CV i listy
motywacyjne. W ramach projektu biblioteki otrzymują szerokie wsparcie w postaci: komputerów i urządzeń peryferyjnych, aparatu cyfrowego, oprogramowania, drukarek itp. Bibliotekarze uczestniczą w cyklu szkoleń, aby móc później
służyć mieszkańcom swoją pomocą. Wartość oprogramowania i sprzętu wynosi ponad 50 ty zł i jest w całości finansowana z programu. Do konkursu przystąpiło ponad 90 bibliotek, natomiast dotację otrzymało 30.
Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem
Projektu jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.

