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Ksawerów nie hamuje: gmina rośnie i inwestuje! 

Rozmowa z Adamem Topolskim, wójtem gminy Ksawerów. 

 

Kiedy kończył się miniony rok, to odetchnął Pan z ulgą, bo może nie 

wszystko szło tak, jak było w planach, bo może były z czymś duże 

problemy, czy raczej powiedział Pan sobie: 2021 to był dobry rok dla naszej 

gminy?  

To drugie, bilans minionego roku —jeśli chodzi o realizację planów, rozwoju 

gminy — jest zdecydowanie dodatni. Powiedziałbym więc, że był to dla nas 

naprawdę dobry rok, biorąc pod uwagę, że przecież realizowaliśmy nasze plany, 

pracowaliśmy — jak wszyscy —w nie najłatwiejszym czasie. Chodzi mi nie tylko  

o pandemię, która przecież wciąż nas obciąża, dezorganizuje wiele działań, ale 

także o inflację, która zaczęła szybko rosnąć, wzrost cen, w tym cen paliw i 

energii. Pojawiały się więc nieplanowane wydatki, potrzeba korekty niektórych 

planów. Do tego trzeba było w ubiegłym roku inaczej niż zwykle planować 

działania na ten nadchodzący —mam tu na myśli przygotowanie się do zmian 

związanych z Polskim Ładem tak, żeby gmina miała jak najwięcej korzyści, 

uczestnicząc w realizacji tego rządowego planu odbudowy polskiej gospodarki 

po pandemii. Ale tak jak powiedziałem: uważam, że mamy za sobą niezły rok,  

że gmina Ksawerów się rozwija, modernizuje, inwestuje w drogi, infrastrukturę, 

obiekty służące mieszkańcom gminy.  

Z których z inwestycji prowadzonych w ubiegłym roku jest Pan najbardziej 

zadowolony, a realizacja których sprawiła gminie najwięcej kłopotu? 

Największym ubiegłorocznym wyzwaniem był remont torowiska linii tramwajowej, 

która istnieje już od ponad 100 lat, a która przebiega przez naszą gminę.  

Na początku 2021 roku bardzo obawiałem się, czy zdołamy sfinansować tę 

inwestycję, mocno się tym martwiłem. Ale wszystko poszło dobrze i dlatego 

bieżący stan tego zadania cieszy mnie najbardziej. Pamiętajmy, że pierwsze 
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”przymiarki” do remontu torowiska były podejmowane w 2001 roku, czyli ponad 

20 lat temu. A jeśli mowa o gminnych finansach, to tu także mamy duży powód 

do zadowolenia, do spokojniejszego patrzenia w nowy rok, bo w poprzednim 

spłaciliśmy prawie 90% kosztów realizowanych inwestycji i sytuacja finansowa 

gminy jest naprawdę dobra. Wchodzimy więc w ten rok z dużą dawką 

optymizmu, bo mamy nadzieję że, dalsze inwestycje też będą prowadzone  

w parze z dobrą kondycją finansową gminy.  

Remont torowiska to dla Pana ubiegłoroczna inwestycja ”numer jeden”,  

ale były też inne, może z punktu widzenia mieszkańców danego rejonu 

gminy dla nich ważniejsze. 

Oczywiście, że tak. Udało nam się przeprowadzić inwestycję związaną z budową 

sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ulicach: Tylnej, Twardej, odcinku ulicy 

Świerkowej - do Tymiankowej. Dodatkowo rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę 

wodociągów i kanalizacji w ulicach Łącznej i Ogrodników - pierwszego etapu. 

Cieszę się, że tak duża część Ksawerowa zostanie skanalizowana. Ulica 

Zachodnia na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej doczekała sie 

gruntownego remontu, w ramach którego powstał długo wyczekiwany chodnik. 

Udało się wybudować kolejny obiekt sportowy w ramach planu rozbudowy 

infrastruktury sportowej na terenie gminy. Jest to boisko do piłki nożnej ze 

sztuczną nawierzchnią w Widzewie przy ul. Rzepakowej. Kolejnym etapem 

inwestycji na tym obiekcie będzie budowa ogrodzenia z piłkochwytami oraz 

oświetlenia. Z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji, chcemy —tak jak  

w pierwszym etapie —wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego. Mam też dobre informacje dla firm, działających w naszej gminie i 

tych, które planują u nas prowadzenie biznesu. Wspólnie z Łódzką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną, w ramach podstrefy Ksawerów, ”uzbrajamy”  

i modernizujemy kolejny odcinek ulicy Towarowej. Rozbudowę swojej fabryki  

w naszej podstrefie planuje firma Miele, która działa u nas już od kilku lat. I to nie 

koniec: w podstrefie Ksawerów będą ”instalować się” nowe firmy, prace 

inwestycyjne prawdopodobnie ruszą w tym roku.  
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Wspomniał Pan o Polskim Ładzie. Czy w ramach tego planu Ksawerów 

dostanie wsparcie w finansowaniu istotnego dla gminy projektu? 

Polski Ład dopiero startuje. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie naszych 

inwestycji w ramach pierwszego naboru i przyznano nam już prawie 11 milionów 

złotych, będziemy oczywiście aplikować o środki w drugim naborze wniosków. 

Zapowiada się to bardzo dobrze, bardzo optymistycznie, ale jak to będzie per 

saldo, czy będą z tego duże korzyści dla gmin, dla gminnych samorządów to 

okaże się później. Chodzi mi o to, że nie wiemy do końca, jak na nasze finanse 

wpłyną nowe ulgi podatkowe, wprowadzone z początkiem tego roku. Tym się 

niepokoję, ale poczekajmy, zobaczymy jak to będzie w praktyce. 

Na co gmina planuje wydać prawie 11 milionów złotych, które dostanie  

z programu Polski Ład? 

Będziemy za te pieniądze modernizować, uzbrajać w wodociągi i kanalizacje 

kolejne ulice: Akacjową, Polną, Łąkową, Hubala, Świerkową (odcinek od ulicy 

Hubala), Kosmowskiej (od ulicy Bocznej do ulicy Poziomkowej), boczne odejście 

ul. Spokojnej, Tymiankową. Na wszystkich wymienionych ulicach, w ramach prac 

budowlanych, odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa. Mam nadzieję,  

że w krótkim czasie, w ciągu najdalej dwóch lat powinniśmy zamknąć tę 

poważną inwestycję.  

A ile jest prawdy w informacjach o nowym gminnym ośrodku zdrowia? Jest 

on w planach gminy? Co jeszcze może się zmienić w Ksawerowie  

i w gminie, jakie ciekawe pomysły ”chodzą po głowie” wójtowi i naszym 

radnym? 

Rzeczywiście chcielibyśmy przystąpić do wykonania projektu na wykonanie 

nowego Ośrodka Zdrowia. Będą spore szanse na realizacje tych planów,  jeśli 

uda się dokonać zamiany działek, co jest konieczne przed projektowaniem 

nowego ośrodka. Myślimy też o utworzeniu w Ksawerowie parku wodnego oraz  

o hali sportowej w Woli Zaradzyńskiej, bo obecna ma już kilkadziesiąt lat.  



5 | S t r o n a  

 

Ta ostatnia inwestycja jest ważna dlatego, że szkoła podstawowa wróciła  

do nauki w cyklu 8-letnim, ośmiu klas i obecna hala nie bardzo spełnia warunki, 

swoją rolę —jest potrzebna większa, nowocześniejsza. Co jeszcze? 

Chcielibyśmy w ramach programu dojazdu do pól, dawnych terenów 

popegrowskich, ulicę Rzepakową w Widzewie przedłużyć do Pabianic. 

Mieszkańcy naszej gminy będą mieć trochę krótszą drogę do sąsiedniej 

metropolii, byłby to też ”trakt”, którym można byłoby spacerować lub przejechać 

go bezpiecznie rowerem. Jak widać pomysłów nam nie brakuje, ale niestety — 

ze względu choćby na inflację —są one coraz bardziej kosztowne. Boje się,  

że niektóre z nich mogą być przez to wyhamowane. Ale w tym miejscu chciałbym 

także powiedzieć, że jeśli chodzi o inwestycje, rozwój gminy, zmiany związane  

z estetyką otoczenia, organizację gminnych imprez to jak zawsze bardzo liczę na 

sugestie i propozycje naszych mieszkańców. r 1/2022.C 1/2022 

Mówił Pan, że obawia się w tym roku inflacji, ale pewnie nie tylko ona Pana 

niepokoi, jeśli chodzi o to, co może nas spotkać w nadchodzącym roku. 

To prawda. Nie wiadomo przecież, co będzie z podwyżkami cen prądu i gazu dla 

instytucji. Mowa tutaj o stawkach, które mogą wzrosnąć nawet o kilkaset procent. 

Jeżeli te przewidywania się sprawdzą to na to też —jeśli chodzi o budynki, za 

utrzymanie których odpowiada gmina —będziemy musieli znaleźć w budżecie 

środki. Z roku na rok przybywa także mieszkańców gminy, mamy coraz więcej 

domów i zabudowy mieszkaniowej, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Ale 

niestety, w związku z tym mamy też problem. Rosnąca liczba mieszkańców nie 

przekłada się na liczbę osób zgłoszonych do ”opłaty śmieciowej”, czyli opłaty za 

odbiór odpadów. W bilansie brakuje nam kilkuset osób. Co z naszą uczciwością? 

Czy za wywóz śmieci osób, które się ”ukrywają” mają płacić ich sąsiedzi? To jest 

w porządku? To też dla mnie problem, bo chcę żeby wzrost opłat za wywóz 

śmieci był u nas w tym roku niewielki i z takim wnioskiem chcę iść do rady gminy. 

Będę proponował, żeby wzrost kosztów wywozu śmieci przełożył się na opłaty 

podatkowe w innych grupach, na przykład za puste, niezamieszkałe domy na 

terenie gminy. Ale jak mam uzyskać poparcie tego wniosku, jeśli nie wszyscy 
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płacą za śmieci? Niepokoi mnie również to, że ciągle stoimy w miejscu z 

tematem remontu ulicy Zaradzyńskiej - konkretnie jej nawierzchni. Niestety, 

nasze pytania w tej sprawie od dłuższego czasu pozostają ze strony Pabianic 

bez odpowiedzi. A jak wiemy, sąsiedzki samorząd powinien partycypować w 

remoncie, bo ulica należy również do Pabianic.  

Czy Ksawerów zmieniły ”czasy covidowe”? Jeśli tak, to jak i co jest Pana 

zdaniem dobrego w tych zmianach? 

Koronawirus pozamykał nas w domach. Niektórym, tym którzy ciężko 

przechorowali COVID-19, którzy stracili bliskich, sprawił wiele bólu. Pandemia 

pomieszała wiele w biznesie, w szkołach, urzędach, wiele imprez, spotkań się 

nie odbyło i nadal się nie odbywa. Trochę tego szkoda, zwłaszcza spotkań z 

seniorami, z parami małżeńskimi, z osobami samotnymi, z przedstawicielami 

lokalnego biznesu, z liderami gminy, które udawało nam się rozwijać. Ale z 

drugiej strony nagle okazało się też, jak wiele rzeczy można zrobić, załatwić 

przez internet i że wielu z nas się to udaje. I pewnie z wieloma tymi dobrymi 

zmianami już zostaniemy, nawet, jeśli któregoś dnia koronawirus nie będzie już 

tak groźny jak obecnie.  

Czego Pana zdaniem powinniśmy sobie wzajemnie życzyć na najbliższe 

miesiące? 

Najważniejsze, szczególnie w czasach pandemii, jest zdrowie i tego życzę 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Życzę też, abyśmy zawsze wokół siebie 

mieli życzliwe osoby, z którymi będzie można porozmawiać na wszystkie tematy. 

Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach wystarczy nam telewizja i 

internet, które dają nieograniczone możliwości pozyskiwania informacji, kontaktu 

z innymi. Ale okazuje się, że nic nie może zastąpić zwykłej, bezpośredniej 

rozmowy. Uważam, że rozmowa to najlepsze lekarstwo w wielu naszych 

życiowych sytuacjach —rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem, sąsiadem. 

Oczywiście, trzeba umieć ze sobą rozmawiać, nie kłócić się, lecz wzajemnie się 

słuchać, umieć szukać kompromisu w każdym temacie, poradzić komuś, 
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wesprzeć słowem. To ważne —sądzę, że szczególnie ważne dla osób starszych, 

dlatego bardzo bym chciał, żeby nasz Klub Seniora znowu mógł się spotykać, 

żeby wróciły do nas gminne spotkania i imprezy, które nas integrują, wspólnie 

scalają. A w nowym roku, oprócz wspomnianego zdrowia, życzę wszystkim 

radości , spełnienia marzeń i zadowolenia. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela. 

 

Pierwsza sesja w nowym roku 

W czwartek 20 stycznia odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy 

Ksawerów w tym roku. Podczas obrad radni podjęli uchwały 

dotyczące m.in. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

 

Posiedzenie rady odbyło się w GDKzB w Ksawerowie. Arkadiusz Jędrzejczyk - 

przewodniczący Rady Gminy Ksawerów, po przywitaniu gości, stwierdzeniu 

quorum, przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z ostatniej sesji, rozpoczął 

pierwszą w tym roku sesję. 

W trakcie obrad uchwalone zostały trzy miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Pierwszy z nich obejmuje zakres ulic: Jana Pawła II, 

Widzewska, Zachodnia, Łódzka. Drugi plan dotyczy ulic: Bocznej, Kosmowskiej, 

Wolskiej i Wschodniej oraz trzeci plan dla rejonu ulic: Mały Skręt, Wschodnia, 

Traktorowa, Tymiankowa, Akacjowa, Polna, Promowa. 

Wójt Adam Topolski w trakcie swojej wypowiedzi podsumował krótko inwestycje, 

które zakończyły się w ubiegłym roku oraz wymienił te najważniejsze, 

zaplanowane na rok bieżący. Omówił również ze szczegółami kwestie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wspomnianych wyżej ulic, gdyż ten temat 
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najbardziej interesował mieszkańców uczestniczących w obradach. 

Gospodarz gminy przedstawił również nowego dyrektora Wydziału Infrastruktury 

i Rozwoju Urzędu Gminy Ksawerów – pana Grzegorza Jastrzębowskiego. 

 

Zdjęcie ilustrujące dwójkę radnych Gminy Ksawerów podczas posiedzenia 

Rady Gminy Ksawerów. 

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Odpady Wielkogabarytowe – przeczytaj uważnie! 

W dniach od 7 do 10 marca 2022 roku zaplanowany jest odbiór 

odpadów wielkogabarytowych z posesji, które nie zalegają  

z opłatami za wywóz śmieci. Nie ma potrzeby zgłaszania odbioru 

odpadów wielkogabarytowychdo Urzędu Gminy Ksawerów. 

UWAGA! 



9 | S t r o n a  

 

Pamiętajmy, że wystawiać nie wolno: odpadów budowlanych  

i poremontowych, gruzu, kamieni,jarzeniówek, świetlówek, leków, odpadów 

niebezpiecznychoraz zawierających Azbest (Eternit), części 

samochodowych,odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej,zmieszanych odpadów komunalnych,opon, odpadów 

zielonych (liście, trawa, rozdrobnione gałęzie). 

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Kolejna ulica z kanalizacją 

 

Zakończyły się prace nad zadaniem pod nazwą ,"Rozbudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji 

zlokalizowanych w Ksawerowie, przy ul. Mały Skręt na działkach 

nr ewid. 754, 770/1, 770/4, 770/10, 769/7".  

 

Odbiór inwestycji miał miejsce jeszcze przed świętami - 15 grudnia ubiegłego 

roku. W ramach zadania w ulicy wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej  

o długości około 300 metrów bieżących wraz z odejściami w kierunku posesji. 
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Zdjęcie ilustrujące fragment ulicy Mały Skręt po wykonanej inwestycji. 

Informację przygotował Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 

Ksawerów. 

Nowe toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

Gmina Ksawerów otrzymała środki z dotacji celowej  

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Mowa o Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Ksawerowie. 

Decyzją Wojewody Łódzkiego Gmina Ksawerów otrzymała dotację w kwocie  

65 tysięcy 650 złotych na remont i adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem 

na toaletę dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem mebli 

łazienkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie. 

Informację przygotował Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych 

Urzędu Gminy Ksawerów. 

 

Podpisaliśmy umowy na odbiór odpadów i remont ulicy 

Zielonej 

 

W dniu 16 grudnia ubiegłego roku podpisana została umowa na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ksawerów. Umowa 
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została zawarta na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 

2022 roku. 

Pięć dni później gmina podpisała kolejną umowę, tym razem na zadanie 

"Remont ul. Zielonej w Ksawerowie". Na zrealizowanie przedmiotu umowy 

wykonawca będzie miał do 6 miesięcy od jej podpisania. Dla przedmiotowego 

zadania gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach 

Rządowego Programu Rozwoju Dróg. W ramach tego Programu możemy liczyć 

na minimum 50 procent wsparcia finansowego. 

 

Zdjęcie ilustrujące zniszczony fragment ulicy Zielonej. 

Informację przygotował Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy 

Ksawerów. 
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Nowy dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu 

Gminy Ksawerów. 

 

Od nowego roku dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju 

Urzędu Gminy Ksawerów jest Grzegorz Jastrzębowski.  

Do niedawna kierował pracą Departamentu Infrastruktury  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. 

Nowy dyrektor jest mieszkańcem gminy Dobroń, w Urzędzie Gminy Ksawerów 

będzie koordynował pracę trzech referatów: Zamówień Publicznych i Środków 

Zewnętrznych, Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Przestrzennej, 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Prywatnie interesuje się 

strzelectwem, jest wiceprezesem Klubu Strzeleckiego RCS Panaszew, niedaleko 

Poddębic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie ilustrujące pana Grzegorza Jastrzębowskiego na tle mertopolii 

łódzkiej. 

Informację przygotowała redakcja gazety. 
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Doposażono jadalnię w ksawerowskiej podstawówce. 

Gmina Ksawerów przekazała 20 tysięcy złotych na doposażenie 

jadalni w Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Dzięki 

przekazanym środkom szkole udało się zakupić 

energooszczędną zmywarko-wypażarkę i kuchenkę mikrofalową 

oraz wózek do przewożenia posiłków, nowe meble kuchenne, 

krzesła, talerze, kubki, dzbanki i sztućce. 

Gmina Ksawerów przekazała 20 000 zł na doposażenie jadalni w Szkole 

Podstawowej w Ksawerowie. Dzięki przekazanym środkom szkole udało się 

zakupić energooszczędną zmywarko-wypażarkę i kuchenkę mikrofalową oraz 

wózek do przewożenia posiłków, nowe meble kuchenne, krzesła, talerze, kubki, 

dzbanki i sztućce.  

Pracownicy szkoły dostosowali pomieszczenie do nowej funkcji poprzez zmiany 

lokalizacji drzwi, prace hydrauliczne, odnowienie stolików, wymianę wykładziny 

podłogowej. Rodzice uczniów w czynie społecznym pomalowali ściany, a sami 

uczniowie zadbali o wystrój w postaci tematycznych plakatów. Energooszczędny 

sprzęt i tradycyjne naczynia wielokrotnego użytku na pewno są ukłonem w stronę 

ekologii. Będą wykorzystywane już  

w 2 semestrze obecnego roku szkolnego, po aneksowaniu umowy z firmą 

cateringową i wizycie sanepidu, co w znacznym stopniu zmniejszy ilość odpadów 

produkowanych przez szkołę oraz z pewnością podwyższy standard 

spożywanych przez uczniów posiłków. Jak widać, w Szkole Podstawowej  

w Ksawerowie uczniowie uczą się ekologii i współdziałania  

nie tylko podczas lekcji. 
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Zdjęcie ilustrujące jadalnię Szkoły Podstawowej w Ksawerowie po 

remoncie, z nowymi stołami i krzesłami. 

 

 

Zdjęcie ilustrujące nową elektrooszczędną zmywarko-wypażarkę.  

Informację przygotował Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu 

Gminy Ksawerów. 
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Około 40 tysięcy złotych na biznes dla młodych. 

Trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "BiznesUP! 

Young - subregion łódzki". Projekt zakłada wsparcie finansowe 

na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacje) - w kwocie 

23 tysięcy 50 złotych oraz wsparcie pomostowe (2 tysięcy 800 

złotych) przez 6 miesięcy. Łącznie można uzyskać aż 39 tysięcy 

850 złotych na uruchomienie własnej firmy!  

Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikacji oraz warunków uczestnictwa 

dostępne są na stronie internetowej: www.dotacjedlamlodych.pl  

lub pod numerem telefonu: 737 953 011. 

Informację przygotowała Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Urzędu 

Gminy Ksawerów. 

 

Serce dla Róży – pomagamy w walce o zdrowie 

dziewczynki 

3-letnia Róża jest córką Przemka Kłaniewskiego - naczelnika 

jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej. Dziewczynka jeszcze pół 

roku temu była zdrowym dzieckiem. Okrutna diagnoza pojawiła 

się nagle - rdzeniak zarodkowy medulloblastoma (nowotwór 

złośliwy). Niestety leczenie, częściowo refundowane przez NFZ, 

jest bardzo kosztowne. 

 

Dlatego druhowie strażacy połączyli siły i 16 stycznia w niedzielę zorganizowali 

charytatywny piknik, z którego dochód został przeznaczony na leczenie małej 

Róży. W pikniku udział wzięli zawodowi strażacy z Pabianic oraz wiele 

www.dotacjedlamlodych.pl%20
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ochotniczych jednostek z województwa łódzkiego. Dopisali również mieszkańcy 

naszej gminy oraz sąsiednich samorządów.  

Strażacy przygotowali mnóstwo atrakcji, między innymi pokaz ratownictwa 

technicznego, prezentację wozów bojowych, wjazdy strażacką drabiną, licytacje 

przedmiotów, pieczone kiełbaski z ogniska oraz domowe, słodkie wypieki. 

Jednak najbardziej widowiskowe było wspólne "pompowanie", druhowie wykonali 

bowiem pokazowe/challengowe 10 pompek na tle strażackich syren. 

Strażacy apelują, aby wszystkie osoby, które w tym roku chciały wesprzeć 

jednostkę OSP 1% podatku, przekazały go na kosztowne leczenie dziewczynki 

(na konto podane poniżej można też wpłacać dobrowolne kwoty). Wpłat można 

dokonywać również na portalu www.zrzutka.pl 

 

Fundacja ZOBACZ MNIE 

ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11 

50-069 Wrocław 

KRS: 0000795364 

Tytuł wpłat: RÓŻA HAWRYLUK-KŁANIEWSKA 

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 

28 1090 2398 0000 0001 4358 4104 

Zdjęcie ilustrujące Różę Hawryluk - Kłaniewską  

 

Zdjęcie ilustrujące tłum ludzi podczas charytatywnego pikniku.   

www.zrzutka.pl
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Zdjęcie ilustrujące tłum ludzi na parkingu podczas charytatywnego pikniku.  

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Gmina Ksawerów świeci przykładem – rozstrzygnięcie 

konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną. 

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięto konkurs na 

"Najładniejszą iluminację świąteczną w Gminie Ksawerów". Wójt 

Adam Topolski podczas koncertu dla Babci i Dziadka, który 

odbył się 21 stycznia bieżącego roku w Gminnym Domu Kultury 

z Biblioteką w Ksawerowie, wręczył wszystkim laureatom 

symboliczne czeki. 
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W tegorocznej edycji konkursu za wyjątkowe świąteczne dekoracje nagrody 

zdobyli: 

Pierwsze miesce - Dariusz Chudzik - 1000 złotych, 

Drugie miejsce - Agnieszka Kołodziej - 800 złotych, 

Trzecie miejsce - Jacek Krasowiak - 600 złotych. 

Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia: 

Grażyna Lewandowska - 200 złotych, 

Marta Świerczyńska - 200 złotych. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy zaangażowania i inwencji twórczej. 

Mieszkańców gminy Ksawerów zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach 

konkursu. 
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Zdjęcie ilustrujące iluminację świąteczną przygotowaną przez pana 

Dariusza Chudzika. 

 

Zdjęcie ilustrujące iluminację świąteczną przygotowaną przez panią 

Agnieszkę Kołodziej. 
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Zdjęcie ilustrujące iluminację świąteczną przygotowaną przez pana Jacka 

Krasowiaka. 

 

Zdjęcie ilustrujące iluminację świąteczną przygotowaną przez panie 
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Grażynę Lewandowską (zdjęcie z prawej strony) i Martę Świerczyńską 

(zdjęcie z lewej strony). 

 

Zdjęcie ilustrujące kościół – parafię pod wyzwaniem Matki Boskiej 

Częstochowskiej w Ksawerowie, ozdobioną z zewnątrz świątecznymi 

dekoracjami. 

 

Zdjęcie ilustrujące świąteczną iluminację świetlną umieszczoną przed 
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budynkiem Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. 

 

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Scholi 

„Jezusowych Promyczków i Promyków”. 

W niedzielę 23 stycznia bieżącego roku w kościele pod 

wyzwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie odbył 

się koncert kolęd w wykonaniu parafialnych zespołów: 

Jezusowych Promyczków, Jezusowych Promyków oraz Zespołu 

Estrellas. 

 

Jako pierwsze na "scenie" wystąpiły Jezusowe Promyczki. Wyglądały wręcz 

anielsko, gdyż większość dziewczynek była ubrana w stroje aniołków. 
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Dzieci wykonały pięć utworów kolędowych. Następnie swoje wokalne 

umiejętności zaprezentowały Jezusowe Promyki. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 

jedenaście utworów. W finale koncertu mogliśmy posłuchać Zespołu Estrellas, 

który dołączając do Scholi zaśpiewał trzy kolędy. Bożonarodzeniową atmosferę 

koncertu budowała scenografia świątecznej szopki oraz obecność  Świętej 

Rodziny. Artystyczne i duchowe doznania, których dostarczył niedzielny koncert, 

zawdzięczamy dzieciom i młodzieży, prowadzącej parafialne zespoły muzyczne 

siostrze Etienie, opiekunowi zespołów – księdzu proboszczowi Stanisławowi 

Brasze oraz księdzu wikariuszowi Tomaszowi Grzejdziakowi oraz wszystkim tym, 

którzy przyczynili się do uświetnienia tego niezwykłego, parafialnego wydarzenia.  

Wzruszający koncert kolęd i pastorałek stał się kolejną cegiełką  

do budowania i wzmacniania naszej wiary w tym szczególnie  trudnym czasie. 

„Niech Boże Dzieciątko, na którego chwałę odbył się ten koncert, wszystkim 

błogosławi i do usłyszenia za rok”. 

 

 

Zdjęcie grupowe ilustrujące uczestników Scholi „Jezusowe Promczyki i 

Promyki” – dzieci, młodzież i dorosłych oraz uczestników koncertu. 
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Informację przygotowała Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie. 

Kto ogląda telewizję TVC – dawną NTL Radomsko? 

Gmina Ksawerów wstępnie planuje emisję własnego, lokalnego 

programu na antenie polskiej stacji telewizyjnej TVC. Jednak 

żeby pomysł wszedł "w życie", gmina chciałby dowiedzieć się, 

ilu mieszkańców odbiera i ogląda w swoich domach kanał TVC. 

 

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o 

zgłoszenie takiej informacji do Urzędu Gminy Ksawerów 

telefonicznie: 42  213 80 50 lub e-mailowo: 

sekretariat@ksawerow.com 

 

TVC powinien być dostępny w ofercie: Platformy Canal+, Orange TV, wybranych 

sieci kablowych i IPTV oraz na wybranych lokalnych multipleksach naziemnej 

telewizji cyfrowej (MUX-L3, MUX-L4 oraz MUX-MWE). 

 

 

Grafika obrazująca logotyp gminy Ksawerów. 

Informację przygotowała redakcja gazety. 
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Drugi jarmark bożonarodzeniowy. 

19 grudnia w niedzielę w GDKzB w Ksawerowie odbył się 

jarmark bożonarodzeniowy. Była to druga edycja świątecznego 

kiermaszu, pierwsza zadebiutowała dwa lata temu, a rok temu 

jarmark nie odbył się z powodu pandemii. 

Ideą naszego gminnego, świątecznego kiermaszu jest zaakcentowanie 

świątecznej atmosfery i poczucie magicznego klimatu nadchodzącego Bożego 

Narodzenia. Dlatego nie mogło w tym dniu zabraknąć atrakcji dla młodszych  

i starszych uczestników jarmarku: kolorowych ozdób choinkowych, mieniących 

się stroików, oryginalnych upominków, pachnących lasem choinek czy 

świątecznych aranżacji wykonanych przez lokalnych artystów, rękodzielników 

oraz rzemieślników.  A kto zgłodniał, mógł skosztować świątecznych frykasów 

przygotowanych m.in. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Gadce. 

W bożonarodzeniowy nastrój śpiewająco wprowadzili tłumnie zgromadzonych 

ksawerowian uzdolnieni wokaliści Studia Piosenki oraz chórzyści z Klubu 

Seniora GDKzB. Niespodzianką dla najmłodszych było przedstawienie pod 

tytułem "Gdzie jest Mikołaj?" w reżyserii Moniki Markiewicz. Dzieci bawiły się 

doskonale. W programie jarmarku były ponadto pamiątkowe zdjęci z aktorami, 

konkurs z wiedzy o gminie Ksawerów z nagrodami i świąteczne życzenia od 

wójta Adama Topolskiego. Do zobaczenia w grudniu! 

  

Zdjęcia ilustrują mieszkańców gminy Ksawerów i uczestników jarmarku w 
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trakcie zwiedzania i oglądania świątecznych dekoracji, ozdób, prezentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia ilustrują mieszkańców gminy Ksawerów i uczestników jarmarku 

siedzących w sali kominkowej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie i oglądających spektakl na scenie. 
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Zdjęcie ilustrujące wokalistki występujące na scenie w trkacie drugiego 

jarmarku bożonarodzeniowego w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie. 
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Zdjęcie ilustrujące członków Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Gadki, przy 

stoisku gastronomicznym zorganizowanym w ramach drugiego jarmarku 

bożonarodzeniowego w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie. 

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Taaaka ryba – czyli szczupak na miarę rekordu! 

Maciej Bartos, radny gminy Ksawerów i pasjonat wędkarstwa,  

w maju ubiegłego roku złowił prawdziwego potwora. 99 cm 

długości i prawie 9 kg wagi miał piękny szczupak, który jest 

życiowym okazem naszego wędkarza.  

 

Wow, gdzie i na jaką przynętę można złowić takiego drapieżnika? 

Od półtora roku łowię tylko na sprawdzone przynęty. W tym konkretnym 

przypadku była to blaszka, tak zwana "obrotówka". Szczupaka złowiłem z łódki  

na zbiorniku Przykona niedaleko Konina. 

 

Jak długo już Pan wędkuje i kiedy amatorskie wędkowanie przerodziło się 

w prawdziwą pasję? 

Można powiedzieć, że wędkuję od niedawna, bo raptem od 10 lat,  

a prawdziwego wędkarskiego bakcyla połknąłem na dobre 8 lat temu. Przez 

pierwsze 2 lata mojej wędkarskiej przygody "uczyłem się" tej pasji, podglądałem 

kolegów, dużo czytałem, próbowałem różnych technik. Stanęło na spinningu, 

czyli łowieniu ryb drapieżnych na sztuczne przynęty.  

 

Startuje Pan w zawodach wędkarskich? 

Oczywiście, mój dotychczasowy, największy sukces to pierwsze miejsce  

w zawodach na łowisku Zofiówka (powiat pabianicki, gmina Lutomiersk - 

redakcja). Złowiłem wtedy szczupaka i sandacza. Oprócz tego kilka razy zająłem 
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miejsca drugie i trzecie. Co istotne i dla mnie jest oczywiste, niewymiarowe ryby 

zawsze po zdjęciu z "haczyka" wracają do wody. Tego uczę też młodszych 

wędkarzy. 

 

Myślał Pan o założeniu koła wędkarskiego w gminie Ksawerów? 

Tak, wielokrotnie rozmawiałem o tym z włodarzami gminy. Mamy wstępne plany, 

żeby przygotować nieduże łowisko na terenie Ksawerowa. Temat jest 

przyszłościowy. 

 

Najciekawsza, wędkarska przygoda, do której często Pan wraca? 

Kilka lat temu wspólnie z kolegą wędkowaliśmy z łódki. Nagle odczepiła nam się 

siatka, w której mieliśmy trzy duże szczupaki. Byliśmy przekonani, że już po niej, 

ale szczęśliwym trafem koledze udało się ją wyłowić na wędkę.  

Do dzisiaj śmiejemy się, że jednym spinningowym rzutem można złapać trzy 

szczupaki (uśmiech). 
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Zdjęcie ilustrujące wędkarza pana Macieja Bartosa trzymającego 

złowionego szczupaka. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela. 

Nasi motocykliści i ich wspaniałe maszyny. 

Pisaliśmy rok temu o Zenonie i Andrzeju Bartnikach  

z Ksawerowa, zakochanych w samochodach marki Mitsubishi. 

Ich auta sprowadzono specjalnie dla nich z Japonii, jest wśród 

nich jedyny w Polsce egzemplarz Mitsubishi RVR X3 z 2000 roku 

zachowany całkowicie w oryginale. Sami naprawiają i 

"poprawiają" swoje samochody, nie sprzedaliby ich za żadne 

pieniądze. Prowadzą stowarzyszenie Mitsufan, organizują zloty 

klubowiczów. 

Ale w naszej gminie mieszkają nie tylko miłośnicy Mitsubishi – w Ksawerowie i 

jego okolicach nie brakuje posiadaczy pięknych i niespotykanych motocykli. Ich 

właściciele stracili dla nich głowy, a ich maszyny – dopieszczane i polerowane w 

domowych garażach – kiedy tylko pojawią się na drodze, budzą zachwyt innych 

kierowców i przechodniów. Ksawerowskich "fanów motoryzacji" będziemy 

przedstawiać naszym Czytelnikom w cyklu: "Pozytywnie zakręceni - Nasi 

motocykliści i ich wspaniałe maszyny", którego pierwszy odcinek publikujemy 

poniżej. 

JAN WAWRZKO – PREZES OSP W WOLI ZARADZYŃSKIEJ. 

- Jestem właścicielem motocykla marki Yamaha V-Star z silnikiem o pojemności 

650 centymetrów sześciennych . W czasach "kawalerskich" jeździłem na 

kultowym jednośladzie SHL175. Podróżuję przeważnie rekreacyjnie po 

najbliższej okolicy. Uczestniczę w zlotach organizowanych w obrębie do 100 

kilometrów. Moja najdłuższa trasa? Jak na razie do Częstochowy i z powrotem. 
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Jazda na motocyklu to moja pasja. 

 

Zdjęcie ilustrujące motocyklistę pana Jana Wawrzko siedzącego na swoim 

motocyklu. 

 

ARKADIUSZ BIELECKI – DYREKTOR ZSCKR W WIDZEWIE 

 

- Mam dwa motocykle: Suzuki S40 BOULEVARD w wersji amerykańskiej  

o pojemności 652 centymetrów sześciennych i Harleya - Davidsona VRSCA V-

ROD pojemność 1131 centymetrów sześciennych. Motocyklami interesuję się już 

od czasów dzieciństwa, a jeżdżę od 1975 roku. Podróżuję po całej Polsce. 
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Interesujesz się motoryzacją i jesteś właścicielem motocykla? 

Skontaktuj się z naszą redakcją. Kontakt do naszej redakcji 

znajdziesz w stopce redakcyjnej w dalszej części gazety. 

Informację przygotowała redakcja gazety. 

Postanowienia noworoczne – co zmienić i jak wytrwać? 

Rozmowa z psycholog Aleksandrą Iwin, mieszkanką Ksawerowa.  

Nowy rok to dobry moment na zmiany,  

również te w naszym życiu.  

Warto spróbować, odważyć się,  

realizować się w tym, o czym zawsze  

marzyliśmy? 

Dobry moment na zmiany w życiu  

to taki, w którym człowiek jest gotowy,  

aby te zmiany wdrożyć. Dla jednego  

będzie to dzień 1 stycznia, dla innego  

18 lutego. Dlatego nie łączyłabym  

wdrażania postanowień z datą                   Zdjęcie ilustrujące Aleksandrę Iwin 

kalendarzową tylko z indywidualną  

gotowością. Aby spełniać swoje marzenia też trzeba być do tego gotowym.  

 

Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach, jak zmotywować się do 

systematyczności i zaangażowania, żeby zbyt pochopnie, za szybko nie 

odpuścić? 

Jeśli mamy w sobie gotowość do określonej zmiany, określonego działania to 

znaczy, że nasza motywacja wewnętrzna zadziała. Będziemy potrafili tak 

postępować, aby osiągnąć swój cel. Pamiętajmy, że postanowienia noworoczne 

to nic innego, jak umiejętne stawianie celów krótko  
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i długoterminowych oraz praca nad motywacją, nad naszymi ludzkimi zasobami. 

 

Jeżeli odniesiemy przysłowiową "porażkę", nie uda nam się zrealizować 

tego, co sobie zaplanowaliśmy. Jak wtedy sobie poradzić? 

Oczywiście, mogą zadziałać czynniki zewnętrzne, na które osobiście nie mamy 

wpływu. Dlatego osobiście zachęcam do wprowadzania chcianych  

i potrzebnych zmian w każdy poniedziałek. Jeżeli coś sobie zaplanujemy  

i z różnych względów tego nie zrealizujemy, to zamiast odpuścić  

i odkładać cel na kolejny rok, proponuję jego redefinicję i podjęcie kolejnej próby. 

Jeśli natomiast wyznaczymy sobie cel, który będziemy chcieli zrealizować od tak 

- poprostu "jakoś" w ciągu roku, minie miesiąc, dwa miesiące i zauważymy,  

że nic się nie zmienia, nie podejmujemy żadnych działań, to najwidoczniej cel 

został źle postawiony. Może obiektywnie był nierealny, albo gotowość była 

niewystarczająca. Poczekajmy zatem do nowego tygodnia, może kolejnego 

miesiąca i spróbujmy jeszcze raz. 

 

A jak zachęcić dzieci, najmłodszych domowników do tworzenia  

i realizowania własnej listy postanowień? Szczególnie teraz, kiedy 

pandemia nie odpuszcza? 

Lista postanowień dla najmłodszych nie może być listą na cały rok. Dzieci, 

zresztą my dorośli również, potrzebujemy szybszej informacji zwrotnej, 

szybszego nagrodzenia, pochwały – wtedy wysiłki przynoszą efekty. Jeśli widzę, 

że wysiłek nie przynosi rezultatu, to najczęściej rezygnuję. Lista postanowień dla 

dzieci, w zależności od ich wieku może być tygodniowa.  

Po tygodniu dziecko może zobaczyć, czy faktycznie nauczyło się tego czego 

chciało, zrealizowało to, co chciało. I tu niezależnie od wszystkiego ważne jest, 

aby wzmocnić dziecko w tym co udało się mu osiągnąć. Niestety, mamy 

tendencję do skupiania się na tym, co się nie udało. Nawet jeśli udało się 80%, to 

dla nas ważne jest dlaczego "nie wyszło" pozostałe 20%. Proponuję zatem, żeby 

w sytuacji, kiedy udało się osiągnąć wspomniane 20%, docenić to  
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i wspólnie zastanowić się, co można zrobić, aby następnym razem wynik był 

lepszy. Bo skoro ktoś osiągnął 20 procent, to znaczy, że potrafi. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela. 

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów 

budowlanych. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach 

przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych  

o konieczności przygotowania obiektów do okresu zimowego. 

 

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu; 

przewodów kominowych, stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym 

instalacji gazowej, pieców ogrzewania centrlanego i ciepłej wody oraz instalacji 

elektrycznej. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych  

i intensywnych opadów śniegu należy pamiętać również o konieczności 

usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających 

z okapów budynków. 

O zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach należy niezwłocznie 

powiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego, a w przypadkach 

niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję. 

Informację przygotował Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów. 
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – pamiętaj 

o złożeniu deklaracji. 
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Grafika obrazująca najważniejsze informacje pomocne w złożeniu 

deklaracji o źródłach ogrzewania budynków. 

Informację przygotował Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów. 

 

Nowy Partner Dużej Karty Rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie  

z przyjemnością informuje, że wójt Adam Topolski podpisał 

kolejną umowę o Partnerstwo w ramach gminnego programu 

działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej 

Rodziny". 

Kolejnym Partnerem programu jest firma Tlenoterapia Ksawerów pana Błażeja 

Tosika. W ramach lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych  

z terenu gminy posiadających Kartę Dużej Rodziny, Tlenoterapia Ksawerów 

oferuje zniżkę: 

• 20 procentową na sesje w komorze hiperbarycznej o ciśnieniu 1,3 ATA, 

• 20 procentową przy zakupie karnetu. 

 

Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe nowego Partnera programu. 

Tlenoterapia Ksawerów, 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 157/159. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przypomina, że wykaz 

wszystkich partnerów lokalnego programu "Karta Dużej Rodziny" znajduje się na 

stronie internetowej Ośrodka www.ksawerow.naszops.pl  

w zakładce Karta Dużej Rodziny / Katalog Ulg i Preferencji. 

Aby otrzymać zniżkę u Partnerów programu, należy okazać Kartę Dużej Rodziny 

oraz dokument tożsamości, a w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, 

dokument potwierdzający kontynuowanie nauki. 

Informację przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. 
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Dodatek osłonowy w ramach tarczy antyinflacyjnej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje,  

że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać 

zarówno w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (budynek 

Urzędu Gminy Ksawerów, ulica Kościuszki 3 H, pierwsze piętro), 

jak również elektronicznej.  

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej tarczy Antyinflacyjnej, który 

ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek przysługuje 

gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie 

przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę 

w gospodarstwie wieloosobowym. 

 

•  Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 złotych 

przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych, 

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 700 złotych przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 

osobę, 

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 lub 1062,50 złotych przy 

założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na 

osobę, 

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50 złotych 

przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 

na osobę. 

 

Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie 

w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca,  

a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek złożony został po 31 

stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie  
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po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego 

jest 2 grudnia 2022 r. 

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. 

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie. 

Informację przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. 

 

Wypłata świadczeń "Rodzina 500 Plus", "Rodzinny 

Kapitał Opiekuńczy" oraz "Dobry Start".  

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych zajmuje się wypłatą świadczeń z programów 

"Rodzina 500 Plus" oraz "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".  

Podobnie jak w przypadku programu Dobry Start wnioski o świadczenia można 

składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: 

• platformy Usług Elektronicznych ZUS, 

• serwisów bankowości elektronicznej tych banków, które udostępniły taką 

 możliwość, 

• portalu Emp@tia 

 

Wszystkie informacje o złożonym wniosku i świadczeniu będą dostępne  

na portalu PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu na PUE 

ZUS, moga go założyć samodzielnie przez internet lub z pomocą pracownika 

ZUS - w placówce lub podczas e-wizyty. 

Wszelkie informacje dotyczące obsługiwanych programów znajdują się na 

stronie internetowej www.zus.pl w zakładce świadczenia dla rodziny. 

Informację przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. 

 

 

 

 

www.zus.pl%20
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Nowa linia autobusowa F3. 

Od dnia 3 stycznia br. została uruchomiona linia autobusowa F3. 

Kursy połączą Łódź z Ksawerowem. 

 

Linia F3 - CHOCIANOWICE IKEA – Pabianicka, Ksawerów: Łódzka, Jana 

Pawła II, Szkolna, Hurtowa, Towarowa, Miele, droga serwisowa S14, rondo przy 

Rypułtowickiej w Pabianicach (gdzie zawraca), droga serwisowa S14, Miele – 

KSAWERÓW / MIELE 

 

KSAWERÓW / MIELE – Miele, Towarowa, Hurtowa, Szkolna, Jana Pawła II, 

Łódzka, Pabianicka (zawraca na skrzyżowaniu z Rudzką), Pabianicka – 

CHOCIANOWICE IKEA 

 

Uruchomione zostały dodatkowe przystanki: 

Kierunek z Łodzi: Jana Pawła II 12 (Ksawerów) – na zachód, Jana Pawła II –

Zachodnia (Ksawerów) – na zachód, Szkolna / Szkoła Rolnicza (Ksawerów) – na 

zachód, Szkolna / Giełdowa (Ksawerów) – na zachód, Towarowa / Giełdowa 

(Ksawerów) – na wschód, Ksawerów / Miele – (Ksawerów) na północ. 

 

Kierunek do Łodzi: Ksawerów / Miele – (Ksawerów) na południe – przystanek 

krańcowy, Towarowa / Miele (Ksawerów) - na zachód, Szkolna / Rzepakowa 

(Ksawerów) – na wschód, Szkolna / Szkoła (Ksawerów) –  

na wschód, Jana Pawła II / Kośćiół (Ksawerów) – na wschód, Jana Pawła II / 

Łódzka (Ksawerów) – na wschód. 

Informację przygotował Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. 

Dowiedz się więcej na... 

www.gmina.ksawerow.com 

 

www.gmina.ksawerow.com
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Regionalny program rehabilitacji postcovidowej. 

Zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa 

łódzkiego do bezpłatnego programu po przebytej chorobie 

COVID-19. 

 

Łódzkie Centrum Postcovidowe koordynuje działania, które zapewniają łatwy i 

szybki dostep do świadczeń: 

• konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, naurologicznej,  

 pulmonologicznej, rehabilitacyjnej; 

• badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki  

 piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych  

 (morfologii krwii obwodowej, oznaczenia parametrów układu  

 krzepniecia, gazometrii); 

• rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub  

 szpitalnym. 

 

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są telefonicznie i mailowo: 

PABIAN-MED w Pabianicach 

Telefony: 42 22 55 455, 500-080-610, w godzinach: 9.00 - 15.00 

e-mail:pabianmed@pabianmed.pl 

Informację przygotował Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. 
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Jeśli dziecko nie przyjdzie na szczepień – poinformuj o 

tym przychodnię! 

To apel do rodziców, którzy zapisują dziecko na szczepienie 

przeciw COVID-19, a kiedy – z różnych powodów – nie może ono 

przyjść na umówiony termin, nie informują o tym przychodni, nie 

przekładają terminu szczepienia. W efekcie z wolnego miejsca 

nie tylko nie korzysta inne dziecko, ale wiele szczepionek jest 

marnowanych, wyrzucanych!  

 

Dzieje się tak dlatego, że szczepionki dla dzieci są dostarczane w opakowaniach 

zawierających 10 dawek – po otwarciu opakowania, szczepionka w nim 

umieszczona musi być wykorzystana tego samego dnia. Jeśli przychodnia nie 

zostanie powiadomiona odpowiednio wcześniej (1-2 dni wcześniej), że dziecko 

nie może zaszczepić się w umówionym terminie, wtedy nie może powiadomić 

rodziców innego dziecka, oczekującego w kolejce na szczepienie, że zwolnił się 

termin. W efekcie czeka na umówionego pacjenta, który często nie przychodzi,  

a szczepionki muszą być zutylizowane.  

- Po prostu brak mi słów, bo rodzice często najpierw naciskają na jak najszybszy 

albo konkretny termin szczepienia i narzekają, kiedy tłumaczymy, że musimy 

zawsze zgromadzić 10-osobową grupę dzieci, a potem nie pojawiają się  

w przychodni, nie uprzedzając nas o tym wcześniej – mówi doktor Marek 

Kiljański, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

MEDIKSA w Ksawerowie. – Czy tak trudno do nas zadzwonić? Czy tak trudno 

pomyśleć, że inne dziecko czeka na szczepienie i mogłoby skorzystać z wolnego 

terminu? Bardzo Państwa proszę o informowanie nas  

o tym, że nie możecie przyjść z dzieckiem na szczepienie, można przecież 

przełożyć termin albo zrezygnować, ale koniecznie trzeba zrobić to  

z wyprzedzeniem!  
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MEDIKSA prosi też o podawanie pełnych danych dziecka przy zapisie  

na szczepienie, wraz z numerem PESEL, bo jest to niezbędne do 

prawidłowego zarejestrowania na konkretny termin szczepienia.   

Informację przygotowała redakcja. 

 

Sałatka gyros według przepisu mieszkanki z ulicy 

Zachodniej 

Sałatka gyros jest pyszną, wielowarstwową przekąska w sam raz 

na karnawałowe przyjęcie. Wygląda świetnie, a smakuje jeszcze 

lepiej! 

Składniki: 

- 1 kapusta pekińska 

- 700 g piersi z kurczaka 

- 1 łyżeczka przyprawy gyros 

- 2 łyżki oleju 

- 100 g ogórków konserwowych   

- 1 puszka kukurydzy 

- 200 g pomidorków koktajlowych 

- 1 czerwona cebula 

- 1 długi ogórek 

Zdjęcie ilustrujące gotową sałatkę gyros w 

pułmisku. 

Sos czosnkowy: 

- 3 łyżki majonezu 

- 2 ząbki czosnku 

- 1 łyżka jogurtu greckiego  

- szczypta soli i pieprzu  

  (do smaku) 
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Przygotowanie: 

Kurczaka kroimy w drobną kostkę, doprawiamy solą, pieprzem  

i przyprawą gyros, następnie podsmażamy na patelni z małą ilością oleju. 

Majonez mieszamy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, przyprawiamy solą 

oraz pieprzem. 

Ogórki konserwowe oraz świeżego ogórka kroimy w drobną kostkę,  

a cebulę siekamy w cienkie piórka. Pomidorki koktajlowe z kolei kroimy na 

połówki lub ćwiartki, natomiast kapustę pekińską siekamy. 

W większej (najlepiej szklanej, przezroczystej) misce układamy następujące 

warstwy: połowa podsmażonego kurczaka, cebula, świeży ogórek, kukurydza, 

3/4 sosu czosnkowego, pomidorki koktajlowe, ogórki konserwowe, kapusta 

pekińska, pozostały sos czosnkowy, pozostały podsmażony kurczak. 

Przed podaniem wstawiamy sałatkę do lodówki na 2 - 3 godziny.  

Po nałożeniu na talerz można całość wymieszać. 

Informację przygotowała redakcja oraz www.poprostupycha.com.pl 
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Spotkanie z alpakami. 

Do Gminnego Przedszkola w Widzewie zawitały w styczniu 

alpaki. Alpaki, to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu. 

Szczególnie pozytywnie nastawione są do dzieci. Wszystkie 

przedszkolaki były zachwycone ich wizytą. 

 

Zdjęcie ilustrujące dzieci – przedszkolaki stojące przy zwierzętach 

alpakach. 

Informację przygotowało Gminne Przedszkole w Widzewie w Gminie Ksawerów. 

 

Świąteczne jasełka u przedszkolaków. 

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, 

Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

oraz z Gminnego Przedszkola w Widzewie, w grudniu 

przygotowały Jasełka Bożonarodzeniowe. Ze względu na 
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sytuację pandemiczną przedstawienie zostało zaprezentowane 

małemu gronu odbiorców.  

 

Dzieci w strojach wykonanych specjalnie na ta okazję pięknie zaprezentowały 

wyuczone wierszyki i piosenki. Podczas uroczystości w Woli Zaradzyńskiej został 

rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy kotylion, który był zorganizowany dla 

rodziców dzieci przedszkolnych przez Szkołę Podstawową w Woli Zaradzyńskiej.  

Wójt gminy Ksawerów Adam Topolski objął powyższy konkurs swoim 

patronatem i ufundował nagrody, które osobiście wręczył rodzicom. 

 

Zdjęcie ilustrujące dzieci – przedszkolaki uczestniczące w uroczystości – 

jasełkach na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Woli 

Zaradzyńskiej. 
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Zdjęcie ilustrujące dzieci – przedszkolaki uczestniczące w uroczystości – 

jasełkach w kaplicy przy Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus 

w Ksawerowie. 

Informację przygotował Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. 

 

Wiedza o samorządzie i nie tylko - czyli lekcje z wójtem 

Adamem Topolskim. 

W Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyły się w 

styczniu br. nietypowe lekcje WOSu, które poprowadził wójt 

Adam Topolski.  

Uczniowie najstarszych klas dowiedzieli się od gospodarza naszej gminy m.in. 

jaki w Polsce funkcjonuje podział władzy, w jaki sposób działa samorząd - 

również na szczeblu gminnym, jakie prawa mają mieszkańcy oraz jak załatwić 

sprawę w urzędzie.  

Wójt doradził młodzieży dlaczego warto zdobywać wiedzę, rozwijać się,  

być ciekawym świata, asertywnym oraz zawsze w życiu kroczyć drogą wybraną 

przez samego siebie i w zgodzie z samym sobą. Na zakończenie każdego ze 

spotkań uczniowi mogli zadać specjalnemu gościowi pytania,  

z czego chętnie skorzystali. 
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Zdjęcie ilustrujące siedzących w klasie uczniów i wójta Adama Topolskiego 

– prowadzącego lekcję. 

Informację przygotował Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. 

 

Zabierz książkę do domu. 

Przed wejściem do budynku Gminnego Domu Kultury z 

Biblioteką w Ksawerowie stanął regał z książkami. Jeśli 

znajdziesz coś dla siebie - zabierz książkę do domu i relaksuj się 

przy lekturze. 

 

Zdjęcie ilustrujące książki stojące na regale. 

Informację przygotował Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 
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„Azja – Raj Pełen Demonów”. 

To tytuł spotkania z podróżnikami: Wojciechem Hankiewiczem  

i Norbertem Kaszyckim, które w grudniu ubiegłego roku odbyło 

się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 

Czym są tytułowe demony, które można spotkać podróżując  

po krajach azjatyckich? O tym w relacji wideo z tego ciekawego wydarzenia, 

która dostępna jest na kanale youtube Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie.  

Informację przygotował Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 

 

Wielka Orkiestra w Małym Ksawerowie – czyli PrzydaSie, 

z muzyką i na sportowo. 

Eksplozja radości, pozytywnej energii i niewyczerpane zasoby 

serdeczności towarzyszyły nam 28 stycznia bieżącego roku 

podczas  wydarzeń w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie. W tym roku graliśmy dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy po raz trzeci! 

Na początek aukcja PrzydaSie (licytacja rzeczy z drugiej ręki), która jest już 

naszą lokalną tradycją, podczas której emocje związane z licytacjami sięgały 

"zenitu". Później przepiękny, nastrojowy koncert muzyki irlandzkiej zespołu 

Fillids. W sali tanecznej, dla miłośników sportu i aktywności fizycznej czekały 

kolejne atrakcje: Zumba z Pawłem Kasznickim i fitness z Izabelą Wotą. Gorące 

podziękowania dla Wszystkich! 
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Zdjęcie ilustrujące mieszkańców gminy Ksawerów, którzy brali udział w 

aukcji PrzydaSie. 

 

Zdjęcie ilustrujące uczestników zajęć sportowych ZUMBA pozujących do 

zdjęcia razem z prowadzącym zajęcia. 

Informację przygotowała redakcja oraz Gminny Dom Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie. 
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Janina Bartoszewska gościem „Rozmów u Hoffmana”. 

Pani Janina Bartoszewska, 92-letnia mieszkanka naszej gminy, 

jest nieocenioną skarbnicą wiedzy o Ksawerowie. Jak sama 

często powtarza "Żyje wśród ludzi, ale i dla ludzi".  

Rozmowę z wyjątkowym gościem "Rozmów u Hoffmana " można obejrzeć na 

www.kultura-ksawerow.pl 

 

Zdjęcie ilustrujące panią Janinę Bartoszewską podczas nagrania wywiadu. 

Informację przygotował Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 

 

Wyjątkowy koncert dla babć i dziadków. 

Za nami piękny i wzruszający wieczór - koncert przygotowany 

przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z okazji 

Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

Te wyjątkowe dwa dni - Dzień Babci i Dzień Dziadka, zawsze wzbudzają ciepłe 

uczucia w sercach, niezatarte wspomnienia i moc emocji. Dzięki artystom  

www.kultura-ksawerow.pl
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z Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, którzy mimo tremy 

fenomenalnie zaprezentowali się na scenie, mogliśmy wyśmienicie się bawić. 

Magda i Ania Rzewuskie oraz Amelia Stępień zaprezentowały się jako solistki. 

Grupy, młodsza i starsza w tańcu klasycznym, następnie  grupa tańca 

nowoczesnego pod kierownictwem Adriany Jabłońskiej, a na koniec w 

brawurowym wykonaniu trzech utworów zaprezentowali się nasi seniorzy. 

 

Wzruszeniom nie było końca. W programie koncertu mogliśmy oglądać: 

- solistki ze Studia Piosenki Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie,  

które przygotowała Olga Fidrysiak-Myszkowska, 

- sekcję Baletu i Tańca Współczesnego Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie pod kierownictwem Adrianny Jabłońskiej, 

- Chór Seniorów Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pod batutą 

Michała Makulskiego. 

Koncert można obejrzeć na kanale youtube GDKzB w Ksawerowie. 

 

Zdjęcie ilustrujące uczestniczki Sekcji Baletu Gminnego Domu Kultury z 

Biblioteką w Ksawerowie wraz z opiekunką sekcji. 
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Zdjęcie ilustrujące wokalistki Studia Piosenki Gminnego Domu Kultury z 

Biblioteką w Ksawerowie śpiewające na scenie. 

 

 

Zdjęcie ilustrujące Chór Seniora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w 

Ksawerowie podczas występu scenicznego. 

Informację przygotował Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 
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Turniej ćwierćfinałowy Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski. 

W dniach 14-16 stycznia 2022 roku w Ksawerowie odbył się 

turniej ćwierćfinałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski z 

udziałem trzech drużyn: Bogdanki UMCS AZS Lublin, MOSiR-u 

Bochnia oraz naszego zespołu z Ksawerowa - Basket 4EVER 

Liceum Sportowe Pabianice. 

Do kolejnej rundy półfinałowej mógł awansować tylko jeden zespół, tak więc 

zadanie było wyjątkowo trudne. Tym bardziej, że młodzieżowe zespoły  

z Lublina i Bochni grają i ogrywają się w pierwszych i drugich ligach seniorskich. 

Niestety, nasza drużyna odniosła dwie niewielkie porażki, z Lublinem 46:53  

i z Bochnią 72:77. Zespół U19 naszych koszykarek, biorąc udział w 

ćwierćfinałowym  turnieju Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, po raz pierwszy 

w tym sezonie wystartował w najstarszej kategorii młodzieżowej. Dlatego, mimo 

dwóch porażek, można ten debiut uznać za udane przetarcie w nadchodzących, 

tegorocznych mistrzostwach U17.  

Co więcej, w ksawerowskim zespole występuje ponad 90% zawodniczek 

młodszych, które już niedługo zmierzą się na początku "w strefie" z drużynami  

z województwa kujawsko-pomorskiego, a później - miejmy nadzieję, pokażą  

się z dobrej strony w Mistrzostwach Polski w kategorii U17. Drużynie U19 

życzymy wytrwałości w dążeniu do celu, a drużynie U17 samych sukcesów  

w nadchodzących Mistrzostwach Polski! 
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Zdjęcie ilustrujące koszykarki Basket 4EVER Ksawerów biorące udział w 

turnieju ćwierćfinałowym. 

 

Zdjęcie ilustrujące koszykarki 

Basket 4EVER Ksawerów 

rozgrywające spotkanie  

ćwierćfinałowe. 

 

Informację przygotował  

Basket 4EVER Ksawerów. 
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Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów nie mieli sobie 

równych w Zgierzu! 

Drużyna rocznika 2013-2014 szlifuje formę przed zbliżającą się 

rundą wiosenną. Chłopcy rozegrali już w tym roku dwa mecze 

sparingowe: z AKS SMS Łódź i Brazilian Soccer Schools oraz 

wystąpili w Turnieju rozegranym w Zgierzu, z którego wrócili z 

kompletem zwycięstw! 

 

W zawodach piłkarskich, które odbyły się 29 stycznia bieżącego roku w Zgierzu, 

młodzi piłkarze z Ksawerowa (rocznik 2013-2014) zajęli pierwsze miejsce,  

a najlepszym zawodnikiem Turnieju został zawodnik naszej drużyny Aleksander 

Zgoda. 

W rozgrywkach uczestniczyło osiem zespołów. GKS Ksawerów wygrał wszystkie 

mecze w systemie każdy z każdym i okazał się lepszy od pozostałych drużyn 

biorących udział w Turnieju m.in.: z Kutna, Konstantynowa, Łodzi, Zgierza  

i Aleksandrowa.  

Zwycięski skład GKS-u Ksawerów reprezentowali: Dawid Włodarczyk, Krzysztof 

Ułański (rocznik 2015), Antoni Tustanowski, Mateusz Kacprzyk, Witek Klombka, 

Alan Kurowski, Zbyszek Raczyński, Maksymilian Świerczyński i Aleksander 

Zgoda (Najlepszy zawodnik turnieju.) Trenerem drużyny jest Bartek Znojek. 

Gratulacje! 
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Zdjęcie ilustrujące piłkarzy GKS-u Ksawerów rocznika 2013-2014 po 

udanym Turnieju w Zgierzu. 

 

 

Zdjęcie ilustrujące piłkarzy GKS-u Ksawerów rocznika 2013-2014 po 

czekających na wręcznie medali i pucharu dla najlepszej drużyny Turnieju. 

 

Chcesz rozpocząć lub kontynuować przygodę z piłką nożną w klubie GKS 

Ksawerów? Zapraszamy na treningi chłopców i dziewczynki z rocznika 

2013-2014. 

Poniżej znajdują się telefony do trenerów: 

660 125 707 i 724 570 990 

Dołącz do naszej drużyny! 

Informację przygotował GKS Ksawerów. 
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Rocznik 2009-2010 też już trenuje! 

Piłkarze GKS-u Ksawerów z rocznika 2009-2010 wrócili do 

treningów po świątecznej przerwie. W sobotę 22 stycznia 

rozegrali pierwszy mecz sparingowy w nowym roku, gromiąc 

drużynę KS Tęczy Brodnia aż 13:1. 

 

Zdjęcie ilustrujące piłkarzy GKS-u Ksawerów rocznika 2009 podczas 

tegorocznego treningu na boisku. 
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