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Fot. Red.

Ksawerów w wielkiej rodzinie Miele!

Budowa ksawerowskiej fabryki najnowocześniejszych pralek w europie, jest  zielonym światłem dla dobrego biznesu w całym województwie.
Na zdjęciu stoją od lewej: senator RP Maciej Łuczak, dr Stefan Breit, wójt Adam Topolski, marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień (drugi plan), wiceprezes
zarządu ŁSSE Agnieszka Sygitowicz, prezes zarządu ŁSSE Marek Michalik, dr Sven Schumacher i dr Thorsten Störmer  (członkowie zarządu Miele) oraz 
prezes Miele Technika Sp. z o.o. Grzegorz Wolski   

6 lipca br. napisał nową kartę w historii naszej gminy. Uroczystym 
wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęto oficjalnie budowę 
zakładu produkcji pralek firmy Miele przy odcinku ul. Giełdowej (który 
zmienił swoją nazwę na...Miele).

Gośćmi honorowymi ceremonii byli przedstawiciele Ambasady Niemiec, 
Sejmu i Senatu, samorządu (w tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, 
marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz wójt gminy 
Ksawerów Adam Topolski) oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
(prezes Marek Michalik oraz wiceprezes Agnieszka Sygitowicz). 
Głównym i symbolicznym punktem uroczystości było wmurowanie 
kamienia węgielnego, w którym umieszczono "kapsułę czasu" zawierającą 
życzenia i oczekiwania Zarządu Miele (i gości honorowych) wobec nowego 
zakładu. Kościelnego błogosławieństwa udzielili biskup ewangelicki, 
Jan Cieślar i ks. proboszcz parafii w Ksawerowie Stanisław Bracha.
Zarząd Miele podjął decyzję o budowie zakładu w Ksawerowie, aby stworzyć  
warunki do dalszego rozwoju firmy. Będzie to jeden z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych w ramach grupy, a jego prowadzeniem zajmie 
się Miele Technika, nowa spółka zależna Grupy. 

W pierwszym etapie w zakładzie zatrudnionych będzie 400 pracowników. 
Fabryka od końca 2019 roku ma produkować rocznie do 250 tys. pralek. 
Produkty są przeznaczone pierwotnie na europejski rynek z Polską na czele. 
Najnowocześniejsze instalacje produkcyjne i systemy kontroli jakości 
o najwyższych standardach gwarantują, że spełnione będą oczekiwania 
klientów marki co do jakości, niezawodności i funkcjonalności produktów 
Miele. 

Zakład w Ksawerowie jest w sumie trzynastym zakładem produkcyjnym 
tego rodzinnego koncernu i piątym poza granicami Niemiec. Niemiecki 
producent najwyższej klasy urządzeń AGD inwestuje 50 milionów Euro 
w Polsce w pierwszym etapie inwestycji.

Proboszcz Stanisław Bracha udziela błogosławieństwa dla nowej inwestycji

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Redakcja

Fotografie wykonała redakcja

Plac budowy fabryki Miele
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Radni docenili pracę wójta i pozostałych urzędników Wybory sołeckie bez niespodzianek

Nowy kierownik w Referacie Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji

Podczas obrad LXVI sesji rady gminy (27 czerwca br.) wójt Adam Topolski 
otrzymał absolutorium - wotum zaufania od radnych z tytułu wykonania 
ubiegłorocznego budżetu.

W lipcu br. mieszkańcy dwukrotnie wybierali swoich przedstawicieli 
na urząd sołtysa (9 lipca w sołectwie Ksawerów - Wschód, a 11 lipca 
w sołectwie Ksawerów - Północ). Niespodzianek nie było.

Mieszkańcy pierwszego z sołectw ponownie zaufali swojej sąsiadce 
Elżbiecie Mędreckiej, głosując jednogłośnie za jej kandydaturą. Zmienił 
się natomiast skład rady sołeckiej, w której skład weszli: Agnieszka Chmiela, 
Łukasz Mędrecki, Bogdan Dublewski, Barbara Florczak, Romulad Szańda 
i Arkadiusz Grzelak.

W sołectwie Ksawerów - Północ sołtysem została 
pełniąca tę zaszczytną funkcję nieprzerwanie od 27 lat! Do rady sołeckiej 
wybrani zostali: Zenon Nastarowicz, Barbara Dąbrowska, Tadeusz Cywiński, 
Izabela Bożek, Henryk Żytowiak oraz Aneta Górczyńska.

Urszula Górczyńska, 

Od dnia 1 lipca br. funkcję 
kierownika Referatu Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji 
w Urzędzie Gminy Ksawerów pełni 
Maria Waszkiewicz-Beze. 

Mieszkanka naszej gminy posiada 
14-letnie doświadczenie w pracy 
w oświacie. 

Jest absolwentką wydziału prawa 
U n i w e r s y t e t u  i m .  A d a m a  
Mickiewicza w Poznaniu oraz 
rachunkowości w Społecznej 
Akademii Nauk w Łodzi.

Spośród 12 radnych biorących udział w głosowaniu, tylko jedna osoba 
- radna Maria Wróbel, nie poparła działań gospodarza gminy, a tym samym 
wszystkich pracowników urzędu. Pozostali obecni radni, jednogłośnie 
głosowali "za". Redakcja

Redakcja

Redakcja

Gratulacje w imieniu całego urzędu odebrał wójt Adam Topolski i skarbnik
Ewa Łuczyńska (druga z lewej).

Obrady LXVI sesji 

Sołtys Elżbieta Mędrecka (druga z prawej strony) z radą swojego sołectwa
Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. M.Magrowicz

Fot. M.Magrowicz

Sołtys Urszula Górczyńska

Mieszkańcy sołectwa Ksawerów-Północ

Fot. Red.

Maria Waszkiewicz-Beze

Mamy kanał na popularnym serwisie internetowym!

Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na kanale 

Gmina Urząd Gminy Ksawerów
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Takiego gabinetu można pozazdrościć!Porządkują teren po dawnej króliczarni

Fotografie wykonała redakcja

Trwa porządkowanie gruzowiska po dawnej króliczarni w Ksawerowie. 
Teren zostanie wykorzystany pod zabudowę mieszkaniową. 

Prawdopodobnie zachowany zostanie budynek w którym znajdowały 
się ówczesne garaże. Czy zostanie ciekawie odrestaurowany? Okaże 
się za jakiś czas.

Nowoczesny, niebiesko-biały fotel, nowa wykładzina i jasne kolory ścian - 
gabinet dentystyczny w SP ZOZ MEDiKSA został drobiazgowo 
wyremontowany. Od początku lipca br. ksawerowscy pacjenci korzystają 
z usług stomatologicznych w nowej "odsłonie". 

W wyremontowanym gabinecie, dzięki dotacji gminy Ksawerów (80 tys. zł), 
zainstalowany został nowy unit stomatologiczny, wraz z wewnątrzustnym 
aparatem RTG oraz systemem radiowizjografii cyfrowej.
 
Ze środków MEDiKSA sfinansowano gruntowny remont, obejmujący 
naprawę i odnowienie ścian, przygotowanie kanałów technicznych 
i podłączeń dla nowego sprzętu oraz montaż wykładzin podłogowych. 
Wszystko to w oparciu o wysokiej jakości materiały i komponenty połączone 
z dbałością o szczegóły. Udało się zintegrować funkcjonalność, 
wytrzymałość, bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Aktualnie trwają prace, 
testy i kontrole, mające na celu wznowienie wykonywania RTG.

Dowodzi to temu, że nasi lokalni samorządowcy nie ustają w wysiłkach, żeby 
zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do wysokiego poziomu usług 
medycznych.
Wszystkie planowane inwestycje medyczne, realizowane są z myślą 
o zwiększeniu komfortu i jakości leczenia mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki zakupom odpowiedniego sprzętu, MEDiKSA ma możliwość 
skuteczniejszej i szybszej diagnozy swoich pacjentów. Pacjenci natomiast, 
mają większą dostępność badań tutaj na miejscu, bez konieczności dojazdu 
do sąsiednich miast.

Dodatkowe wsparcie rzeczowe przekazane zostało przez Państwa Joannę 
i Wiktora Madalińskich, którzy przyczynili się do polepszenia standardów 
pomieszczeń rejestracji i gabinetu zabiegowego.
MEDiKSA serdecznie dziękuje wszystkim za okazane wsparcie. Wspólnie, 
sukcesywnie doposażamy i modernizujemy przychodnię, podnosząc 
i rozszerzając standard świadczonych usług medycznych.

Redakcja

MEDiKSA

Porządkowanie gruzowiska

Nowoczesny fotel dentystyczny i ciepła kolorystka wnętrza gabinetu, 
są dobrym sposobem na przyjazne i bezstresowe leczenie szczególnie
najmłodszych pacjentów

Budynek garażowy

Pomalowali Pocztową - będzie bezpieczniej

Zarządca ul. Pocztowej w Ksawerowie (Starostwo Powiatowe 
w  Pabianicach) namalował nową linię rozdzielająca kierunki jazdy.

Biała, przerywana linia jest dużym ułatwieniem dla kierowców, szczególnie 
tych początkujących. "Odświeżone" zostało również przejście dla pieszych 
w ul. Jana Pawła II (przy kościele). Redakcja

Fot. Red.

Ulicą Pocztową w Ksawerowie (od ronda do ul. Łódzkiej) 
zarządza pabianickie starostwo
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W święto Policji wspomogliśmy funkcjonariuszy

Policjanci z powiatu pabianickiego świętowali 18 lipca 99. rocznicę 
powołania Policji Państwowej. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele 
gminnego samorządu z Ksawerowa, który jako jedyny w całym powiecie, 
posiada własny posterunek policji.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji 
policjantów i pracowników Policji w kościele św. Mateusza na starym rynku 
w Pabianicach. Po nabożeństwie zebrani spotkali się w pabianickim MOK-u, 
gdzie wręczono awanse funkcjonariuszom (awans na stopień młodszego 
aspiratna otrzymał Cezary Olczyk, pełniący na codzień służbę 
w Ksawerowie) i podziękowania osobom wspomagającym działalność 
Policji - najliczniejszej formacji mundurowej w kraju.

- Dziękuję samorządowcom gminy Ksawerów, za 10-letnie finansowanie 
etatu dzielnicowego i pokrywanie kosztów eksploatacyjnych 
funkcjonowania posterunku policji w Ksawerowie - wyraził wdzięczność 
w swoim wystąpieniu komendant pabianickiej policji, ins. Cezary Petrus.

Delegaci z naszej gminy - 
Arkadiusz Jędrzejczyk, przekazali na ręce komendanta Petrusa darowiznę 
w kwocie 10 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla posterunku 
w Ksawerowie.
- Z okazji Waszego święta, w imieniu mieszkańców gminy Ksawerów 
składamy na Pańskie ręce życzenia pomyślności oraz podziękowania 
za wysiłek i trud działań podejmowanych podczas codziennej służby. 

wójt Adam Topolski i przewodniczący rady 

Dziękujemy za bezinteresowną i często niebezpieczną misję 
funkcjonariuszy policji, których służba - dla mieszkańców naszej gminy - 
znaczy tak wiele - powiedział wójt Topolski.
- Mam nadzieję, że sprzęt komputerowy kupiony za przekazane dzisiaj 
środki finansowe, wspomoże dodatkowo "naszych" policjantów pełniących 
służbę na posterunku w gminie Ksawerów - dodał przewodniczący Arkadiusz 
Jędrzejczyk.

W obchodach uczestniczyli również: 
GOPS w Ksawerowie, Marek Smuga dyrektor GDKzB oraz kom. Piotr 
Adamczyk kierownik gminnego Posterunku Policji. Sentencją spotkania 
były słowa komendanta Petrusa kierowane do powiatowych 
funkcjonariuszy..."I takich policjantów nam potrzeba".

Marzena Berner-Stefaniak kierownik 

Redakcja

Fotografie wykonała redakcja

Szef pabianickich policjantów - ins. Cezary Petrus

Wystąpienie przedstawicieli ksawerowskiego samorządu

Kierownik gminnego Posterunku Policji w Ksawerowie kom. Piotr Adamczyk
(pierwszy plan) podczas uroczystego nabożeństwa 

Wycięto klon na "Żdżarach" - dlaczego?

Klon jesionolistny, który przez lata rósł przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
i Tymiankowej, zagrażał bezpieczeństwu pieszych oraz kierowców.

Drzewo sąsiadujące z figurą św. Józefa było w dużej części obumarłe, a jego 
gałęzie miały styczność z linią wysokiego napięcia. Dlatego zdecydowano 
o jego wycięciu. Pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej 
uporządkowali miejsce dawnego nasadzenia.

Redakcja

W trakcie wycinki drzewa...

...i już po uprzątnięciu terenu
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Wakacyjne remonty i inwestycje

Trwają wakacyjne prace w terenie naszej gminy. Tegoroczny kalendarz 
zaplanowanych do wykonania inwestycji jest wypełniony po brzegi. 
Czy uda się je zrealizować zgodnie z przyjętym planem? Wszystko 
na to wskazuje.

W budynku świetlicy "na Gadce" wykonawca położył czerwone zadaszenie 
oraz wstawił nową stolarkę okienną. Rozprowadzona została również 
instalacja elektryczna wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Brukarze remontują nawierzchnię poprzez położenie 
kostki (ok. 1500 m2). Wykonawca ma czas na wykonanie zadania do połowy 
września br. Prace przebiegają na tyle sprawnie, że powinny zakończyć 
się sporo wcześniej.

ul. Letniej betonowej 

Trwa kompleksowa 
(od ul. Bednarskiej do ul. Żeromskiego). Pomimo, iż zarządcą 
ul. Wschodniej (od ronda do ul. Wolskiej) jest Starostwo Powiatowe 
w Pabianicach, gmina Ksawerów współfinansowała remont pierwszego 
odcinka (do ul. Bednarskiej) kwotą ok. 730 tys. zł.
Potrzeba remontu była i nadal jest ogromna - patrząc na dziury i wyboje 
na kolejnych fragmentach powiatowej ulicy. Dzięki współpracy dwóch 
samorządów (Pabianic i Ksawerowa) "Wschodnia" na dłużej weszła 
do realizacji.

przebudowa drugiego odcinka ul. Wschodniej 

Wymienione zostało stare ogrodzenie przy 
w Widzewie. Wykonawca z Pabianic - w ramach prowadzonych prac - 
zdemontował starą siatkę i betonowe słupki, przesadził krzewy oraz 
zamontował nowe ogrodzenie panelowe w estetycznym zielonym kolorze.

Gminnym Przedszkolu 

Nowe ogrodzenie Gminnego Przedszkola w Widzewie

Fotografie wykonała redakcja

Nowe okna i instalacja elektryczna w budynku świetlicy

Zakończyła się budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ulicach: Głowackiego i Nastrojowej, 3 lipca nastąpił 
formalny odbiór prac

Czerwona blachodachówka

Kostka betonowa w ul. Letniej

Drugi odcinek ul. Wschodniej zostanie oddany jesienią br., 
wykonawca kontynuuje zakres robót, czyli wymianę nawierzchni, 
budowę chodnika i ścieżki rowerowej
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Wzdłuż odcinka ul. Giełdowej - ul. Miele, praca wre - zwieziono 
m.in. rury i betonowe studnie niezbędne do uzbrojenia terenu 
pod budowę największej fabryki pralek w europie

Szalunki, betonowe dreny, rury i żółta koparka - w ulicach: 
i Wiosennej praca wre - trwa budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej.
Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum firm EVECO z Łodzi 
i "EKOINŻBUD" z Uniejowa, wyłonione w procedurze przetargu 
nieograniczonego. Termin na wykonanie wodociągu i kanalizacji w tych 
ulicach to 5 mies. od dnia, w którym została podpisana umowa.

Lipowej, Uroczej 

Kolejne ulice rozbłysną światłem z . Zakończyła 
się inwestycja budowy oświetlenia w ulicach: Mickiewicza, Bocznej, 
Radosnej, Uroczej i Karminowej. Kiedy rozbłysną latarnie? Czekamy, aż PGE 
podłączy je do prądu.

nowiutkich latarni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej

Nowe latarnie w ul. Mickiewicza

Pierwszy etap (budowa odwodnienia) tegorocznej inwestycji w ulicach: 
Skromnej, Krótkiej i Północnej jest już zakończony. W drugim etapie ulice 
otrzymają nową nawierzchnię asfaltową.
Oprócz wymienionych dróg, nawierzchnia zostanie wymieniona również 
w sąsiadujących ulicach: Poziomkowej oraz Malinowej (w której położone 
zostaną płyty żelbetowe JOMB).

Odwodniona została również  (na odcinku od ul. Łódzkiej). 
Wykonawca w ramach podpisanej umowy wykonał kanalizację deszczową 
grawitacyjną i wstawił betonową studnię rewizyjną.

ul. Żeromskiego

Montaż odwodnienia wzdłuż ul. Skromnej...

...oraz w ul. Żeromskiego

Fotografie wykonała redakcja

Chwilowo nie przejedziemy . Na odcinku tej 
drogi (od ul. Bocznej) trwają prace budowlane.
Inwestycja, którą wykonuje firma z Sieradza (wyłoniona w trybie 
przetargowym), dotyczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
z odejściami w ul. Bocznej (od ul. Wiosennej do ul Kosmowskiej) i w części 
ul. Kosmowskiej. Wykonawca w ramach podpisanej umowy wybuduje także 
przepompownię ścieków z zasilaniem energetycznym.

ul. Kosmowskiej do ul. Tylnej

W odcinku ul. Kosmowskiej będzie kanalizacja i wodociąg

Redakcja
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50-lecie Jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej - będzie się działo!

Rok 2018, druhny i druhowie - mieszkańcy naszej gminy - przy swojej strażnicy w Woli Zaradzyńskiej

Fot. Red.

22 września br. mieszkańcy naszej gminy, przyjaciele i rodziny strażaków, 
będą świętowali razem z druhami z Woli Zaradzyńskiej jubileusz 50-lecia 
istnienia jednostki!

Początki straży pożarnej w naszej gminie nie były łatwe. Brakowało sprzętu, 
mundurów, strażnicy. Były za to chęci, empatia i bezinteresowne dawanie 
siebie innym. Dzisiejsze pokolenie druhów (i druhen) strażaków z jednostki 
w Woli, może być wizytówką Ochotniczych Straży Pożarnych. 

OSP w Woli Zaradzyńskiej została założona w marcu 1964 r., ale przez 
pierwsze 4 lata widniała tylko w rejestrach nie prowadząc żadnej 
działalności. 9 lutego 1968 r. zwołano zebranie wiejskie mieszkańców Woli 
Zaradzyńskiej i Nowej Woli, na które przybył również starszy ogniomistrz 
Walenty Stępski z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej. Powołano nowy 
zarząd w składzie: Wiktor Grala (prezes), Witold Kowal (komendant), 
Tadeusz Sobczak (z-ca komendanta), Stanisław Redzynia (sekretarz), Józef 
Redzynia (skarbnik), Marian Jurga (gospodarz). Do Komisji Rewizyjnej 
wybrano: Bronisława Stusio (przewodniczącego), Krystynę Gralę (członka) 
oraz Wiesława Kuchlera (członka).
Pierwszą drużynę strażacką reprezentowali: Józef Czołnowski, Stanisław 
Gorządek, Tadeusz Jurga, Leon Kisiel, Witold Kowal, Kazimierz Krawiec, 
Ludwik Pogoda, Czesław Poros, Tadeusz Sobczak, Feliks Stusio, Józef 
Stusio, Władysław Urban oraz Jan Woźny.
Po wybraniu nowego zarządu rozpoczęto działalność gospodarczą 
i szkoleniową. 

Podjęto uchwałę o organizacji zabaw dochodowych, aby całkowity dochód 
przeznaczyć na umundurowanie i kupno placu pod budowę strażnicy. 
Rok później kupiono pierwsze mundury, częściowo sfinansowane 
ze środków własnych strażaków. Zakupiono również ławki i stoły 
od Spółdzielni Krawieckiej im. Stefana Żuchowskiego (które były niezbędne 
do organizowania zabaw). Strażacy otrzymali z OSP Łaskowice konny wóz 
strażacki, a z Komendy Powiatowej motopompę typu M-400. Sprzęt był 
trzymany "pod kluczem" na podwórku druha Leona Kisiela, do czasu 
wybudowania strażnicy.
Budowę rozpoczęto w 1973 r., która przy dużym, społecznym 
zaangażowaniu strażaków, miejscowej ludności oraz pomocy ze strony 
Urzędu Gminy Ksawerów, trwała 3 lata. Podczas uroczystego otwarcia  (3 
października 1976 r.) Rejonowa Komenda Straży Pożarnej w Pabianicach 
przekazała naszym strażakom wspaniały samochód gaśniczy Star typu GBM-
8 wraz z wyposażeniem. 

Zakupiono mundury dla nowo wstępujących ochotników, systematycznie 
uzupełniano wyposażenie remizy oraz urządzano plac wokół obiektu.
Dwa lata później mieszkańcy gminy przekazali ufundowany przez siebie 
Sztandar  dla Jednostki OSP z okazji 10-lecia jej istnienia. 
Jednostka z każdym rokiem rozwijała się, stając się coraz bardziej aktywną. 
W 1980 r. doszło do zmian w zarządzie (prezesem został Kazimierz Krawiec 
a członkiem zarządu Jan Wawrzko - obecny prezes). Za ofiarną i wydajną 
działalność na rzecz współzawodnictwa pomiędzy stowarzyszeniami OSP 
i jednostkami z terenu gminy Pabianice, jednostka zdobywała wyróżnienia 
i dyplomy. W 1983 r. zapadła decyzja o budowie basenu przeciwpożarowego 
(na działce Jana Kisiela), a rok później założono telefon (konieczny 
w prowadzeniu działalności jednostki). 

Rok 1968, pierwsza drużyna strażacka oraz ówczesny zarząd OSP

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Pierwszy samochód gaśniczy jednostki - Star GBM-8

Trochę z historii...
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Strażacy, obok działań w OSP, nie zapominali o pracy społecznej na rzecz 
gminy. W 1985 r. (przy aktywnej współpracy z Komitetem Budowy Szkoły) 
zostaje zorganizowana zabawa, z której dochód przeznaczono 
właśnie na budowę szkoły w Woli. Druhowie współpracowali również 
z Komitetem Budowy Wodociągu (kiedy powstał, remizę podłączono 
do kanalizacji i bieżącej wody) i przy budowie salki katechetycznej. 
Zaangażowanie procentuje, niebawem rozpoczęto rozbudowę strażnicy. 
W 1987 r. jednostka otrzymuje Żuka GLM-8, a w 1990 r. obiecany samochód 
bojowy Star.

Przez kolejne lata druhowie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje, 
doposażając jednostkę w specjalistyczny sprzęt: m.in. dla ratownictwa 
szybkiego reagowania, nowe hełmy, buty, mundury bojowe, mundury 
wyjściowe, piły i prądownice. Zakupione zostały także dwie pompy 
szlamowe oraz węże gaśnicze. Wymienione zostały wozy bojowe. 
Wysłużonego Stara, Żuka i Lublina zastąpiły nowoczesne jednostki: średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO GBA 2,5/16 oraz lżejszy Peugeot 
Boxer. 
W dniu 28 marca 2001 r. jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej została 
przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Największy rozwój jednostki OSP notujemy w ostatnich kilku latach. 
Pozyskiwano środki zewnętrze na sprzęt oraz otrzymano sprzęt 
od sponsorów. Budynek strażnicy został wyremontowany. Na piętrze 
utworzono salę do ćwiczeń – siłownię oraz pomieszczenie dla zarządu. 
Wyremontowano także schody prowadzące na piętro budynku, nieużywane 
wcześniej pomieszczenia obok kuchni na parterze (z przeznaczeniem 
na salę spotkań dla strażaków i członkiń KGW). 

Od strony podwórka wybudowano zadaszony taras. 
wykonane zostały ze środków gminy.
Od 2015 r. strażacy organizują spotkania noworoczne dla seniorów 
- mieszkańców gminy i parafian z Woli. Druhowie czynnie uczestniczą 
w życiu społecznym poprzez m.in.: współpracę ze Szkołą Podstawową z Woli 
Zaradzyńskiej (organizując imprezy, pogadanki i pokazy), szkolenia 
młodzieżowe drużyn  pożarniczych,  pomoc  potrzebującym 
i poszkodowanym (np. podczas wichur na pomorzu w sierpniu ub.r.), 
udzielanie się w akcjach społecznych (np. "Szlachetna paczka" i WOŚP), 
zabezpieczanie imprez masowych na terenie gminy i powiatu, pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na doposażenie i rozwój jednostki, czy udział 
w uroczystościach państwowych.

Wszystkie te inwestycje 

Fot. Archiwum

Wozy bojowe, od lewej stoją - Star 200, Żuk GLM-8 oraz przekazany 
przez Urząd Gminy Ksawerów (w 1997 r.) samochód Lublin

...i czasy współczesne

Fot. Red.

Strażnica OSP w 2018 r.

W 2017 r. nasi strażacy zajęli 3 miejsce na 53 jednostki w powiecie 
pabianickim, pod względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-
gaśniczych (wyjechali ponad 100 razy). W tym roku mają na koncie już 
64 wyjazdy!

Fot. Red.

Druhowie z wójtem Adamem Topolskim 
podczas ubiegłorocznych zawodów pożarniczych

W maju 2017 r. powołany został 
jubileuszu (przewodniczącą została Urszula Świątkowska – radna gminy 
i członkini OSP). Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem 
objął wójt Adam Topolski. 
W programie uroczystości będzie m.in.: wręczanie odznaczeń 
państwowych i resortowych dla zasłużonych strażaków oraz przekazanie 
nowego, ciężkiego samochodu bojowego. 
Pożegnany zostanie stary sztandar (z 1978 r.), który uległ zniszczeniu.  
Niepisaną tradycją jest, że sztandar dla strażaków ochotników 
fundowany jest przez społeczeństwo. Dlatego też, druhowie zwracają 
się z prośbą do wszystkich mieszkańców i przyjaciół jednostki, 
o wsparcie finansowe w realizacji tego ideału. Darowizny na cele 
statutowe OSP można odliczyć od podatku dochodowego rozliczając 
się z fiskusem. Wpłaty można dokonywać na konto OSP w Woli 
Zaradzyńskiej: 14 8788 0009 0000 0811 2010 0002 – tytuł  "Darowizna 
na cele statutowe OSP".

Komitet Organizacyjny obchodów 

Obecny zarząd OSP od 29.01. 2016 roku: 
Kłaniewski (naczelnik), Krzysztof Krawiec (skarbnik), Marcin Kotlicki 
(gospodarz), Grażyna Siara (sekretarz), Tomasz Świątek (kronikarz), Józef 
Rożek (członek).
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Marcin Demrych (przewodniczący), 
Sławomir Szymczak (członek), Marta Kociołek (członek). 
Lista aktualnych członków OSP: Józef Anuszczyk, Aleksandra Bartold, 
Adrian Dańszczak, Maciej Demrych, Marcin Demrych, Inga Filipowska , 
Natalia Frachowicz, Marcin Frączkiewicz, Bogdan Grala, Szymon 
Jastrząbek, Wiesław Jurga, Wiesław Karcz, Elżbieta Kłaniewska, Anna 
Kłaniewska-Przytulska, Adam Kłaniewski, Przemysław Kłaniewski, Marta 
Knop, Marta Kociołek, Maria Kopczewska, Korba Krzysztof, Marcin Kotlicki, 
Łukasz Kożuchowski, Grzegorz Krawiec, Krzysztof Krawiec, Mieczysław 
Krawiec, Przemysław Krawiec, Jolanta Lewińska, Mariusz Łagowski, Kamil 
Łapaj, Bogumił Niewiadomy, Piotr Ostrowski, Marcin Pierzchała, Żaneta 
Płusajska, Michał Przybysz, Marek Rabenda, Maciej Ratuszny, Joanna 
Rokuszewska, Janusz Rożek, Józef Rożek, Grażyna Siara, Krzysztof Suwalak, 
Krystian Szreiter, Cezary Szymczak, Maria Śpionek, Paweł Śpionek, Tomasz 
Świątek, Urszula Świątkowska, Jan Wawrzko, Sławomir Wutkowski, 
Jarosław Zieliński. 

Jan Wawrzko (prezes), Przemysław 

Redakcja
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Fot. Red.
"Moda przemija, styl pozostaje"

- wspominają nasi fryzjerzy

Fryzjerstwo tamtych lat też miało swój urok, a jakże! Salony fryzjerskie? 
To czasy współczesne. Wtedy były zakłady fryzjerskie, suszarki hełmy, 
i kolejki Pań - szczególnie w wolne soboty - w oczekiwaniu na obowiązkowy 
"pomniczek" lub "mokrą włoszkę". Zamiast lakieru - piwo, doskonały 
utrwalacz fryzury - wspomina z uśmiechem Beata Perykasza, mieszkanka 
Ksawerowa i fryzjerka z 
U Panów hitem lat 80. była fryzura na "Limahla" - proste włosy z przodu 
postawione do góry, z tyłu opadające do ramion - dodaje Joanna Śmiałek-
Białczyk (35 lat w branży). 

Różne pokolenia, inne doświadczenia, lecz pasja ta sama - fryzjerstwo. 
Zapraszam na rozmowę wydania z fryzjerami i naszymi mieszkańcami: 
Beatą Perykasza, Joanną Śmiałek - Białczyk, Dorotą Grabarczyk, Teresą 
Borek, Arkadiuszem Markiem i Michałem Łuczyńskim. 

36-letnim stażem.

Jak strzygło się wtedy i co było "na topie"?
J.Ś-B - W latach 80. obowiązkowa była "trwała". Nie tylko u pań, 
ale również u panów! Mężczyźni upodobali ją sobie przy okazji ważnych 
uroczystości, np. w dniu ślubu, imienin w pracy. Misternie ułożona fryzura 
na kręconych włosach była w takich momentach szczytem elegancji. 
Kobiety przychodziły na "trwałą" znacznie częściej. Kręciło się ją na wałki 
i dodatkowo "napuszało" włosy. Bardzo popularne wśród przedstawicielek 
płci pięknej były koki - czyli upięcia włosów najczęściej na czubku głowy, 
a także stylizacje na tzw. "Simonkę".  To były włosy już po "trwałej", 
przycięte krótko, o jednakowej długości na całej głowie, wycieniowane 
i uczesane do góry. 

B.P
tapirowane i starannie ułożone. W tamtych czasach strzygło się bardzo 
schematycznie, szablonowo i zachowawczo. Dzisiaj fryzjerzy mają znacznie 
więcej dowolności. Ucząc się fachu miałam możliwość czesać modelki 
na ówczesne, branżowe pokazy. Za kulisami robiłyśmy na głowach 
dziewczyn prawdziwą awangardę - irokezy, amarantowe i turkusowe kolory 
- co było wręcz nie do pomyślenia w tamtych realiach szarej rzeczywistości. 
Dzisiaj, ten "kwiat"jest czymś normalny i akceptowalnym. 
 
T.B  - Przygodę z fryzjerstwem zaczynałam 18 lat temu. Wśród kobiet bardzo 
popularne były fryzury na "pazia" i na "grzybka". Dzisiaj tamten obyczaj 
powraca. Grzywki, tak jak było to kiedyś wróciły do łask, i są obecnie bardzo 
modne.

 - Popularne wśród pań były tzw. "pomniczki" - fryzury bardzo mocno 

Fot. Red.Fot. Archiwum

Beata Perykasza

Mistrzyni Polski we fryzjerstwie. W latach 80. zajęłam 6. miejsce w konkursie

ogólnopolskim, w którym udział brali gościnnie fryzjerzy z zagranicy".

 - "Doświadczenie, jako uczennica, zdobywałam pod okiem

Fot. Red.

Joanna Śmiałek - Białczyk

klientkę czesałam na ślub jej syna. Dzisiaj, po 29 latach, obydwoje korzystają

z moich usług".

 - "Fryzjerstwo to moja wielka pasja. Moją pierwszą

M.Ł
fenomen! Nie było takiej dowolności jak dzisiaj, kiedy fryzjerzy wręcz 
szaleją. Oczywiście, pamiętam "trwałe" i problemy z dostępnością 
kosmetyków do włosów. Trzeba było improwizować i kombinować 
(uśmiech). Bodźcem do zmian była zagraniczna telewizja, która pokazała 
w jaki sposób można zmienić schematy i podejść kreatywnie do strzyżenia. 
Rewolucja, która niedługo potem ogarnęła naszą branżę, otworzyła nam 
pole do popisu. Pojawiły się oferty szkoleń i szeroki wybór kosmetyków 
do pielęgnacji włosów.

 - Zaczynałem ponad 20 lat temu. Włosy cięło się "pod linijkę" - to był 

Fot. Red.

Teresa Borek

których strzygę lub czeszę po raz pierwszy, zawsze robię krótki wywiad. 

Chcę poznać włosy, ich gęstość, ilość "wicherków".  To bardzo ważne".

 - "Najbardziej lubię strzyc i układać włosy krótkie. Z klientami,

Fot. Red.

Michał Łuczyński

kiedy mam pełną dowolność w zaproponowaniu fryzury klientowi. 

Dobry fryzjer powinien cały czas iść do przodu. Kto się nie rozwija, ten się cofa. 

Branża fryzjerska jest dzisiaj bardzo dynamiczna".

 - "Największą frajdą i wyzwaniem jest ten moment, 
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A co wypada nosić dzisiaj?
A.M - Królują stalowe odcienie włosów, jaskrawo-neonowe koloryzacje, 
końskie ogony czy klasyczne kompaktowe grzywki. Przede wszystkim 
zdrowe, piękne, błyszczące - najlepiej naturalne włosy. Często podpięte 
lekko, romantycznie i subtelnie w tzw. "koktajlowe koczki", bądź 
rozpuszczone.
Dzięki określeniu odpowiednich zależności danego typu kolorystycznego, 
mając na myśli tzw. analizę kolorystyczną oraz kształt twarzy i sylwetki, 
jesteśmy w stanie dokonać przepięknych zmian. Pamiętajmy jednak o tym, 
że każda klientka czy klient, musi wyglądać w tym jak najlepiej - bez względu 
na modę. Jak mawiała Coco Chanel "Moda przemija, styl pozostaje".

D.G
imprezami czy koleżeńskimi spotkaniami moje klientki stawiają 
na delikatne fale lub proste, rozpuszczone włosy z subtelnymi upięciami. 
Zauważyłam, że to się dzisiaj podoba. 

 - Strzygę i czeszę tylko Panie. Przed ważnymi wydarzeniami, rodzinnymi 

B.P
na krótkie, lekkie - sportowe fryzury. Włosy proste w codziennym ułożeniu 
i ich bezproblemowa pielęgnacja. Panie które są wierne tradycji, 
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat przychodzą oczywiście na "trwałą". 

J.Ś-B - Wśród Panów króluje dłuższa "góra" z tendencją ułożenia na jedną 
stronę. Boki i tył obowiązkowo krótko podgolone. Podczas ostatniego 
mundialu bardzo popularną fryzurą wśród młodszych chłopców, były 
przystrzyżone boki z wygoloną błyskawicą po lewej stronie 
- "na Lewandowskiego". Starsze roczniki układają włosy tradycyjnie, 
strzygą się krótko, tak żeby było wygodnie.

Jak dbać o włosy, żeby były zdrowe, mocne i trwałe?
D.G - Przede wszystkim stosujmy kosmetyki dedykowane do naszych 
włosów. Jeżeli chcemy eksperymentować, poradźmy się fryzjera. 

T.B - Dokładnie tak. Jeżeli nasze włosy są farbowane, stosujmy szampon 
do włosów farbowanych. "Czupryna" przetłuszcza się? Używajmy 
kosmetyków do włosów przetłuszczających się. Bardzo ważne są odżywki, 
również dedykowane naszym włosom. Latem stosujmy odżywki 
ze spłukiwaniem, żeby nie obciążać fryzury. Unikajmy produktów 
do stylizacji zawierających alkohol, włosy szybko się przesuszają, tracą blask 
i są porowate. Ograniczmy kosmetyki, które pogrubiają włosy i zwiększają 
ich objętość - nasza fryzura będzie cięższa i szybciej się przetłuści. Świetnym 
zabiegiem pielęgnacyjnym na wysokie temperatury, jest nałożenie 
na włosy odżywki lub maski nawilżającej, na całą noc. Głowę zawijamy 
ręcznikiem, a rano tylko spłukujemy.

M.Ł - Unikajmy zabiegów koloryzujących silnymi i nieznanymi środkami 
chemicznymi. Z reguły zamierzony kolor nie wyjdzie dokładnie tak jak 
chcemy, kiedy zabieg przeprowadzany jest w domowych warunkach. 
Poprawki po takiej koloryzacji najczęściej robione są już w salonie, i mamy 
z tym naprawdę niezły "kosmos". Jest bardzo dużo zależności, które muszą 
zostać spełnione, aby osiągnąć zadany efekt kolorystyczny u konkretnej 
osoby. Uważajmy z eksperymentowaniem (uśmiech).

D.G - Pamiętajmy też, że latem nasze włosy dodatkowo rozjaśniają 
się od słońca.

W tamtych latach środki do pielęgnacji włosów nie były tak szeroko 
dostępne jak dzisiaj. Jakie stosowano "sztuczki", żeby klient był 
zadowolony?
B.P - Włosy najczęściej rozjaśniano "Biondellą". Czasem przesadzano 
z ilością tego kremu, który dosłownie "parował" z głowy obsługiwanego 
klienta. Szerokie zastosowanie miało gotowane siemię lniane i piwo, 
wykorzystywane do układania fryzury dzięki swoim właściwością 
usztywniającym.

J.Ś-B - Stosowano lakiery z rozpylaczem. Do tej pory używam takiego 
kosmetyku produkowanego od lat przez polską firmę. Pamiętam, 
że niektóre kobiety raz w tygodniu robiły maseczkę z surowego jajka, oliwy 
i cytryny. Trzymały ją na głowie przez kilka godzin. Po takiej kuracji włosy 
zyskiwały niezwykłą miękkość.

M.Ł - Moje klientki wspominają, że w pamiętnym zakładzie fryzjerskim 
Pana Tomczyka odważnie zmieniano brunetki w blondynki. Jak to robiono? 
Fryzjerzy mieszali Perhydrol (rodzaj wybielacza - red.) z kremem do golenia 
w znanych tylko sobie proporcjach. To największy, branżowy fenomen jaki 
słyszałem (uśmiech).

 - Część moich klientek, szczególnie tych młodszych, stawia  

Arkadiusz Marek

było wykonanie fryzur pochodzących z Japonii  - Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Fryzury Gejsz były niesamowicie skomplikowaną konstrukcją, na podbudowie 

tradycyjnych – drewnianych klocków (które dziś nazwalibyśmy  wypełniaczami),

z ciężkimi treskami poprzeszywanymi dratwą. Praca z włosem azjatyckim 

jest bardzo trudna". 

 - "Jednym z ciekawszych projektów jakie realizowałem, 

Fot. Archiwum

Dorota Grabarczyk

i modelowaniu włosów długich czuję się najlepiej. Cenię kreatywne podejście, 

szukam własnych - fryzjerskich inspiracji. Czasami z dwóch lub trzech 

zaproponowanych przez klientkę wzorów fryzur robię jedną - tę właściwą". 

 - "W zawodzie pracuję ponad 20 lat. W upinaniu 

Fot. Red.
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W latach 80. krótkie kobiece fryzury były bardzo popularne,
tutaj podczas szkolnego konkursu na najlepszego ucznia w zakładzie
fryzjerskim

Nic dziwnego, zakład fryzjerski Tomczyka to była w Ksawerowie marka.
J.Ś-B - Oczywiście! Pamiętam, że jako dziecko przechodząc obok zakładu, 
często widziałam właściciela stojącego w oknie. Pan Tomczyk, odsłaniając 
przykurzoną firankę, nawoływał przechodniów żeby przyszli 
na strzyżenie, bo "włosy nachodzą na uszy". Jak ktoś wracał z obciętą 
czupryną lub nową fryzurą z innego zakładu - np. z Pabianic, p. Tomczyk 
złowieszczo, aczkolwiek zabawnie groził palcem. Jak otwierałam swoją 
fryzjerską działalność, miałam bardzo duży problem z zakupem 
najpotrzebniejszego sprzętu. Nożyczki, kosmetyki czy suszarki były wtedy 
towarem deficytowym. Damskie suszarki, tzw. hełmy, posiadał w swoim 
zakładzie właśnie Pan Tomczyk. Chciał sprzedać kilka sztuk. Byliśmy już 
wstępnie "po słowie". Kiedy dowiedział się, że będzie miał lokalną 
konkurencję - natychmiast zmienił zdanie. Poprosiłam o pomoc koleżankę, 
mieszkankę naszej gminy, która użyła fortelu i wykupiła owe suszarki. 
Przedstawiając się jako przyjezdna z Sieradza, dostała znacznie lepszą cenę 
niż pierwotna, która była mi proponowana (uśmiech). 

B.P - Były dni, kiedy do zakładu Tomczyka ustawiała się długa kolejka. Józef 
Tomczyk ojciec, i syn - również Józef , strzygli przede wszystkim Panów. 

Jak poznać dobrego fryzjera?
A.M - Fryzjerstwem zajmuję się blisko 10 lat. Moim zdaniem, każdy z nas - 
cyrulików, powinien być przede wszystkim otwartym, nie bojącym 
się wyzwań artystą – tak artystą! Fryzjer winien być wrażliwy nie tylko 
na otaczające go piękno przyrody, architektury, malarstwa, czy rzeźby 
- z których można zaczerpnąć inspirację do stworzenia chociażby własnej 
kolekcji fryzur. 
Minęły czasy, w których mówiono "…ucz się, bo jak nie będziesz się uczył, 
to zostaniesz fryzjerem!". Lubię obalać ten mit, często powtarzając moim 
uczniom, studentom, czy kursantom, że to w jaki sposób będą postrzegani 
przez ludzi - potencjalnych klientów - zależy tylko i wyłącznie od nich 
samych. Fryzjerstwo, to "Nevernding Story". Trzeba być na topie, należy 
szukać inspiracji, wrażeń, nowych rozwiązań – iść z duchem czasu. Uczyć się, 
podnosić swoje kwalifikację, odkrywać to co jeszcze nie znane, 
a jednocześnie sięgać po to, co zostało zapomniane z biegiem czasu.

T.B - Dobry fachowiec potrafi słuchać klienta. Istotna jest oczywiście 
kompetentna rozmowa i umiejętne przekazanie własnej koncepcji fryzury, 
na którą klient nie zawsze jest przygotowany. 

M.Ł - Kompetentny fryzjer na bieżąco uczestniczy w szkoleniach. Nawet 
część wiedzy zdobyta podczas takiego spotkania, jest kolejnym krokiem 
w stronę lepszego, ciekawszego strzyżenia i modelowania włosów.

Krótka porada dla tych, którzy chcieliby rozpocząć fryzjerską karierę?
A.M - Nauka fryzjerstwa jest fantastyczną przygodą, w której cały czas coś 
odkrywamy. Jeżeli naprawdę się tym fascynujesz, idź krok dalej! Wiesz jakie 
farby należy połączyć, żeby uzyskać dany kolor? A co zrobić, żeby zniwelować 
niepożądany odcień włosów? Praktyka jest bardzo ważna, ale ważniejsza 
jest teoria. 

D.G - Róbmy to co sprawia nam frajdę, a będziemy w tym dobrzy. Chcesz 
zostać profesjonalnym fryzjerem? Zdobywaj wiedzę, rozmawiaj z ludźmi, 
obserwuj i ucz się tej profesji od podstaw. 

J.Ś-B - Rozwijaj swoje umiejętności i szukaj inspiracji. Początki są trudne, 
ale każde kolejne cięcie i uśmiech zadowolonego klienta, daje coraz więcej 
satysfakcji.Nie bójmy się własnych marzeń, do odważnych świat należy!

Z fryzjerami, mieszkańcami gminy Ksawerów: Beatą Perykasza, Joanną 
Śmiałek - Białczyk, Dorotą Grabarczyk, Teresą Borek, Arkadiuszem Markiem 
i Michałem Łuczyńskim rozmawiał Bartosz Chmiela. Ciąg dalszy nastąpi...

Zakład fryzjerski w Ksawerowie prowadzili Tomczykowie.

Józef Tomczyk strzygł i golił w dawnym domku ogrodnika przy willi 

Hoffmanów. Gdy domek miał być zburzony, przeniósł firmę na tyły 

Domu Ludowego, skąd po kilku latach przegoniła go szkoła. Powód? 

W podstawówce znów zrobiło się ciasno i trzeba było wyprowadzić kilka 

klas poza szkolne mury, szukając dla nich pomieszczeń. 

Ostatecznie zakład Tomczyków wrócił na teren przedwojennej 

posiadłości Hoffmana. W ścianach wozowni i garażu dyrektora fabryki, 

od strony ulicy Szkolnej, wybito otwory na okna i dwie pary drzwi. 

Do budynku wprowadził się sklep warzywny Burzyńskich i zakład 

Tomczyków. Po ojcu fryzjerską firmę przejął syn – też Józef.

Tomczykowie przyjeżdżali tramwajem z Marysina. Zaczynali rankiem, 

kończyli późnym wieczorem. Strzygli i panów i dzieci, ale nie odmawiali 

też paniom. 

- "Tomczyk” to była marka w Ksawerowie, która stała się legendą. Mistrz 

senior nie uznawał nowinek, tnąc równo, "pod fajerkę", co budziło 

popłoch wśród młodych miłośników Beatlesów i Breakoutów. Stąd 

manewry w kolejce, aby trafić w ręce mistrza juniora, który był bardziej 

liberalny i zostawiał dłuższe włosy - wspomina Wiesław Pierzchała, 

dziennikarz urodzony w Ksawerowie. - Pierwsze wizyty w siermiężnym, 

ale niepowtarzalnym zakładzie "młodego" i "starego" Tomczyka, 

jak powszechnie mawiano, odbywałem z tatą. Fryzjerski fotel był dla 

mnie za duży, siadywałem więc na desce kładzionej na poręczach fotela, 

tak aby cyrulicy nie musieli się schylać. Klientów nie brakowało, a każdy 

miał coś ważnego i ciekawego do powiedzenia. Tomczykowie byli 

kopalnią wiedzy o życiu Ksawerowa, codziennie oferując bogaty serwis 

lokalnych wiadomości.

Starsi panowie przychodzili tutaj na golenie brzytwą.

- Gdy w zakładzie nie było klientów, Tomczyk senior stał w oknie, z dużym 

nosem rozpłaszczonym na szybie. Wypatrywał przechodniów, z którymi 

mógłby uciąć pogawędkę – wspomina Janina Bartoszewska. – Tym, 

którzy szli ulicą Szkolną, uprzejmie się kłaniał, zapraszając do środka.  

 Po wojnie 

Fragment pochodzi z przygotowanej do druku książki „Między Nerem a Dobrzynką
 – dzieje Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Dąbrowy, Teklina, 
Żdżar i Nowej Gadki” (366 stron).
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Fot. Red. Mistrz przez duże "M"

Od kilku lat systematycznie reprezentuje naszą gminę podczas 
wojewódzkich zawodów sportowych. Zawsze daje z siebie wszystko. Nawet 
wtedy, kiedy ma gorszy dzień a na stadionie hula niesprzyjający wiatr. 
Zaciska w dłoni kulę i pcha nią tak mocno, jakby chciał rzucić gdzieś hen 
przed siebie. Tak daleko, żeby choć na chwilę móc cofnąć czas. Łukasz 
Wojtczak, nasz sąsiad i uczestnik zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie jest kilkukrotnym medalistą w pchnięciu kulą. 

Łukasz, jak zaczęła się Twoja przygoda z niełatwą dyscypliną, jaką jest 
pchnięcie kulą?
Zawsze lubiłem sport. Kiedyś, jeszcze przed wypadkiem, bardzo lubiłem 
jeździć na rowerze. Pedałowałem codziennie, nawet po kilkanaście 
kilometrów.  To tu, to tam – ale najchętniej po Ksawerowie.  Bardzo mi tego 
brakuje.  Już jako uczestnik zajęć ŚDS, kilka lat temu podczas gimnastyki, 
wziąłem do ręki kulę i trochę od niechcenia - od tak, rzuciłem nią przed 
siebie. Okazało się, że poleciała całkiem daleko. Instruktorki z naszego 
"Domu" - panie Ola i Kasia stwierdziły, że mam moc…i zgłosiły mnie 
do udziału w Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 

Pierwszy start i pierwsza wygrana?
Pierwszy medal zdobyłem rok później, podczas kolejnego startu. Zająłem 
pierwsze miejsce zdobywając złoto. Byłem w szoku, zupełnie 
nie spodziewałem się takiej wygranej. Bardzo się ucieszyłem.

W jakich jeszcze zawodach bierzesz udział?
Jak na razie tylko w corocznych Olimpiadach Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie "Ziemia Łódzka". W ostatniej, w maju br., udział wzięło 
ok. 650 zawodników z całego województwa. W moich dyscyplinach – 
pchnięciu kulą i rzucie piłką palantową, startowało łącznie ze mną 
6 zawodników poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zdobyłem 
odpowiednio srebro i brąz. 

Jeszcze raz gratulacje, jakie to uczucie być wśród najlepszych?
Cieszę się, że jest coś w czym się sprawdzam. To pomaga w pracy nad sobą. 
Jednak gdybym mógł, to najchętniej podzieliłbym zdobyte medale między 
wszystkich kolegów startujących razem ze mną. Przecież wszyscy jesteśmy 
Mistrzami!

Jak przygotowujesz się do zawodów?
Biorę do rąk hantle i ćwiczę. Prostowanie, ugięcia ramion, obracanie. 
Jak jest ładna pogoda to wyjeżdżam przed dom i rzucam kamieniem przed 
siebie – oczywiście tak, żeby nikomu nic się nie stało (śmiech). Przed 
Olimpiadą staram się ćwiczyć codziennie. Na zawodach daję z siebie tyle, 
ile tylko siły mogę wykrzesać. My zawodnicy, mamy tylko jedną próbę, 
dlatego musi być najlepsza.

Czym poza sportem jeszcze się interesujesz?
Trochę maluję. Generalnie interesuję się tym, co dzieje się wokół mnie. 
Staram się pomagać innym.

Jesteś rodowitym mieszkańcem naszej gminy?
Tak, mieszkam w niej od urodzenia. Ksawerów to moje dzieciństwo, moja 
szkoła, moje dorastanie.

Od dawna uczestniczysz w zajęciach ŚDS?
Od kilku lat. To mój drugi dom. Wszyscy się znamy, pomagamy sobie 
wzajemnie. Nie wyobrażam sobie nie uczestniczyć w zajęciach. Szczególnie 
teraz, kiedy wszyscy podziwiają pięknie pomalowany budynek z windą 
dla osób niepełnosprawnych i kolorowy ogródek, o który wspólnie dbamy 
(uśmiech).

Mistrzu, czy jest coś co chciałbyś przekazać naszym czytelnikom?
Tak, chciałbym zaapelować do kierowców o wolniejszą i spokojniejszą jazdę 
- zwracajcie uwagę na pieszych i rowerzystów. Piesi – również bądźcie 
ostrożniejsi w ruchu miejskim. Wystarczy chwila i może dojść 
do nieszczęścia! Pozdrawiam wszystkich czytelników.

Z Mistrzem Łukaszem Wojtczakiem rozmawiał Bartosz Chmiela

Fotografie wykonała redakcja

Nasz sąsiad - Mistrz, Łukasz Wojtczak

Medale naszego "mocarza", ten najważniejszy - złoty, drugi z lewej

Prace malarskiej naszego sąsiada
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Fot. Red.
Nasz sąsiad - dr Błażej Michalski

podpowiada jak dbać o serce

Panie doktorze, w jaki sposób możemy zapobiegać chorobom serca i jak 
o nie dbać?
Choroby układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę śmierci w Polsce. 
Pomimo nowoczesnych metod leczenia, są odpowiedzialne za aż 46% zgonów. 
Najnowsze dane Państwowego Instytutu Higieny pokazują, że zagrożenie 
zawałem serca jest największe na wsiach oraz w mniejszych miastach liczących 
do 5 tys. mieszkańców. Dlatego tak ważna jest profilaktyka! Powinniśmy 
regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz okresowo badać stężenie 
cholesterolu i jego frakcji. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których w najbliższej 
rodzinie występowały choroby układu krążenia: zawał serca, arytmie, udar 
mózgu, nagłe zgony. Dodatkowymi czynnikami ryzyka jest palenie tytoniu - 
nawet w przeszłości - oraz otyłość. Najlepszą profilaktyką jest odpowiednia 
dieta oraz wysiłek fizyczny, a w określonych sytuacjach wczesne włączenie 
leczenia farmakologicznego. Osoby, u których występują bóle w klatce 
piersiowej o charakterze ucisku, nasilające się w czasie wysiłku, które mogą 
promieniować do lewej ręki bądź żuchwy, powinny skonsultować 
się z lekarzem celem wykluczenia choroby niedokrwiennej serca.

Fot. Archiwum

Dr Błażej Michalski podczas jednej z konferencji

Jakie jest znaczenie wysiłku fizycznego i aktywnego wypoczynku 
w zapobieganiu chorobom serca? 
Wysiłek fizyczny nie tylko poprawia naszą kondycję, ale również pozytywnie 
wpływa na psychikę i sprawia, że sami zaczynamy się motywować 
do uprawiania sportu (uśmiech). Zawsze lepiej zapobiegać chorobom, 
niż później je leczyć. W ostatnich latach zwiększa się aktywność fizyczna 
Polaków. Jednak nadal tylko co siódmy Polak w wieku 15-69 lat (16,1%) spełnia 
kryteria aktywności fizycznej w wolnym czasie, rekomendowane przez 
Światową Organizację Zdrowia. Ten udział zwiększa się do 21,9% jeśli 
weźmiemy pod uwagę także regularną aktywność transportową podejmowaną 
m.in. na rowerze. Ćwiczenia fizyczne to najbardziej skuteczna metoda poprawy 
stanu zdrowia szczególnie w aspekcie czynników ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych takich jak: stężenie cholesterolu, wrażliwość na insulinę, 
ciśnienie tętnicze krwi i masa ciała. Wiele badań medycznych potwierdza, 
że regularna, umiarkowana aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko choroby 
wieńcowej, zawału serca i zgonu z przyczyn kardiologicznych. Europejskie 
Towarzystwo Kardiologiczne zaleca aktywność fizyczną przynajmniej trzy razy 
w tygodniu przez 60 minut. 

Czy mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z Pańskich specjalistycznych 
porad? 
Od ponad 10 lat wspólnie z najbliższą rodziną  prowadzimy Centrum Opieki 
Zdrowotnej zlokalizowane w Ksawerowie. 

Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną oraz oferujemy szeroki panel 
badań diagnostycznych w zakresie kardiologii, gastroenterologii oraz 
neurologii. Posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej i okulistycznej dla dzieci. 
W ramach poradni kardiologicznej i kontraktu z NFZ zapewniamy kompleksową 
opiekę medyczną i możliwość wykonania badań takich jak: ECHO serca, próba 
wysiłkowa, holter EKG oraz całodobowy pomiar ciśnienia. Konsultacji 
kardiologicznych udzielam również w ramach kontraktu z NFZ. Okresowo, 
dzięki współpracy z Zakładem Opieki Zdrowotnej MEDiKSA oraz Urzędem 
Gminy Ksawerów, bierzemy udział w akcji "Biała Sobota", kiedy  to wykonujemy 
ECHO serca dla naszych mieszkańców.

Panie doktorze, jakie są objawy zawału serca i co powinniśmy zrobić 
w sytuacji, kiedy nikogo w danej chwili przy nas nie ma? 
W zdecydowanej większości zawał serca charakteryzuje się silnym bólem 
w klatce piersiowej o charakterze ucisku, u części pacjentów 
z promieniowaniem do lewej dłoni, bądź żuchwy. Sporadycznie może objawiać 
się bólem w nadbrzuszu. Często towarzyszy mu uczucie niepokoju, zimny pot 
i duszność. Musimy pamiętać, że zawał serca jest stanem bezpośredniego 
zagrożenia życia i powinniśmy jak najszybciej wezwać pogotowie. 

Ciekawostka związana z ludzkim sercem? 
Czy wiecie państwo jak cudownym organem jest nasze serce? To pompa, która 
podczas naszego życia kurczy się 2.5 mld razy, przepompowuje 173 mld litrów 
krwi, a podczas wysiłku fizycznego ilość krwi przepompowywanej przez serce 
wzrasta 4-krotnie!

Dlaczego został Pan kardiologiem? 
Wychowałem się w rodzinie, w której mama była lekarzem. Dorastając 
widziałem trudy i wyrzeczenia związane z tym zawodem, ale również jak wiele 
satysfakcji daje ta praca. Od dziecka lubiłem adrenalinę, a kardiologia jest taką 
dziedziną medycyny, kiedy musimy działać naprawdę szybko. Szczególnie 
w przypadku stanów nagłych oraz kiedy "inwazyjnie" leczymy zawały serca. 
Tu nie ma miejsca na błąd. Poprzez nasze działania zabiegowe, takie jak 
np. koronarografia, możemy uratować ludzkie życie. A co najciekawsze, czasami 
mamy na to kilka sekund (uśmiech). 

Bijące serce, symbol życia...
Oczywiście. Dla mnie niesamowitym przeżyciem była możliwość obserwowania 
bijącego serca podczas operacji kardiochirurgicznej. Obraz kurczącego 
się serca ma w sobie coś magicznego i na swój sposób pokazuje istotę życia. 
Pamiętajmy, że zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem i należy 
o nie dbać, nim będzie za późno. 

Jak długo mieszka Pan w naszej gminie? 
Od urodzenia. Moja mama jak i jej rodzice to wieloletni mieszkańcy naszej 
gminy. Dziadkowie przez wiele lat brali czynny udział w życiu gminy, babcia była 
sołtysem, a dziadek zajmował się organizacją funkcjonowania gminy Ksawerów 
po II Wojnie Światowej. 

Jak mieszka się Panu w Ksawerowie?
Z radością mogę powiedzieć, że coraz lepiej. Cieszę się, że od wielu lat poprawia 
się infrastruktura, powstają nowe inwestycje. Mnie jako lekarza, szczególnie 
cieszy bardzo dobra jakość opieki medycznej i współpraca z Ośrodkiem Zdrowia 
MEDiKSA. Wielu moich pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym korzysta 
z różnego rodzaju zajęć  w ramach Gminnego Domu Kultury w Ksawerowie. 
To niezwykle ważne, że seniorzy w naszej gminie mogą rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje. Jedyne, co mnie jako mieszkańca i lekarza martwi, 
to wciąż duże zanieczyszczenie powietrza w miesiącach zimowych związane 
z ogrzewaniem domów piecami starej generacji. Mam nadzieje, że inicjatywa 
związana z wymianą pieców poprawi jakość powietrza w naszej gminie, i przez 
to wpłynie na poprawę naszego zdrowia. 

Z kardiologiem, dr n. med. Błażejem Michalskim rozmawiał Bartosz Chmiela
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UWAGA!
Kasa Urzędu Gminy została zlikwidowana

Informacja o zasadach projektowanego
udzielania dotacji celowej na finansowanie

wymiany pieca węglowego na gazowe
źródło ogrzewania

Wakacyjne terminy spotkań z mieszkańcami w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego, zostały przeniesione na wrzesień.

Termin przeniesiony z dn. 6 sierpnia 2018 r.

Termin przeniesiony z dn. 2 lipca 2018 r.

Termin przeniesiony z dn. 16 lipca 2018 r.

Termin przeniesiony z dn. 20 sierpnia 2018 r.

 

 | Sala OSP w Woli Zaradzyńskiej | godz. 16.30 
| Nr uchwały: XLIV/316/2017 oraz LVII/394/2017 
Rejon ulic: 
•
• Zaradzyńska, mjr. Hubala, Południowa, Graniczna oraz południowo-

zachodnia granica miejscowości Wola Zaradzyńska

_________________________________________________________________
 | GDKzB w Ksawerowie | godz. 16.30 | Nr uchwały: 

XLVI/331/2017 
Rejon ulic: Jana Pawła II, Widzewska, Zachodnia, Łódzka 

_____________________________________________________________________
 | GDKzB w Ksawerowie | godz. 16.30 | Nr uchwały: 

XLVI/330/2017
Rejon ulic: Jana Pawła II, Mały Skręt, Zachodnia, Łódzka

_____________________________________________________________________
 | ZSCKR w Widzewie | godz. 16.30 

Rejon ulic: Pozostały teren gminy nie objęty procedurą opracowywanych 
8 miejscowych planów zagospodarowania

Aktualny harmonogram spotkań znajduje się poniżej.

10 września 2018 r.

17 września 2018 r.

12 września 2018 r.

27 września 2018 r.

Wolska, Kosmowskiej, Tylna, Świerkowa, mjr. Hubala 

Redakcja

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wójt gminy Ksawerów informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych 
z dniem 30 czerwca 2018 r. kasa Urzędu Gminy Ksawerów została 
zlikwidowana.
W związku z powyższym, wpłaty gotówkowe dokonywane dotychczas 
w kasie urzedu, od dnia 1 lipca 2018 r. można dokonywać w placówkach 
Banku Spółdzielczego PA-CO-BANK: 
• punkt kasowy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h w budynku Urzędu  

Gminy (parter) czynny w godzinach: poniedziałek: 9:00 - 16:30, wtorek- 
czwartek: 8:00 - 14:30, piątek: 8:00 - 13:30

 • w centrali Banku w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 8 

Uwaga: od dokonywanych opłat w Banku Spółdzielczym "PA-CO BANK" 
nie będzie pobierana prowizja bankowa.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać 
wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, przyporządkowany 
każdemu płatnikowi tej opłaty.

Ubiegającym się o dofinansowanie (beneficjentem) na realizację 
zadania może być właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości albo wspólnoty mieszkaniowe.

Ubiegający się o dofinansowanie nie zalegają wobec gminy Ksawerów 
z opłatami z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za śmieci oraz 
za dostawę wody i odbiór ścieków, a także opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego.

Przedmiotem dofinansowania jest wymiana pieca węglowego 
na wyłącznie gazowe źródło ogrzewania (zakup kotła gazowego).

Dofinansowanie na wymianę pieca węglowego zostaje udzielona 
wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zakupem fabrycznie 
nowego urządzanie grzewczego od 1 stycznia 2018 r. (dowodem jest 
faktura i dokument zapłaty).

Dofinansowanie będzie dostępne na podstawie wniosków składanych 
po dniu wejścia w życie uchwały Rady Gminy (po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego).

Dofinansowanie będzie możliwe po zainstalowaniu kotła gazowego 
i okazaniu potwierdzenia złomowania usuniętego pieca węglowego 
lub jego odbioru przez uprawniony podmiot, albo dokumentu 
potwierdzającego demontaż pieca niemetalowego i jego wywiezienia 
na składowisko.

UWAGA!
Nowy harmonogram spotkań w sprawie

miejscowych planów

Mapki obrazujące dane rejony ulic znajdują 
się na stronie: www.gmina.ksawerow.com
- w zakładce aktualności Redakcja

Zakupy zrobisz u sąsiada

„U sąsiada” - to nowy sklep spożywczy zlokalizowany w Ksawerowie . Skąd 
taka regionalna nazwa? Otóż właściciele punktu handlowego 
są mieszkańcami naszej gminy.

Sklep funkcjonuje od 15 lipca br. w godzinach od 6.00 do 23.00 (pon.-pt.). 
Ksawerowianie mogą w nim zrobić zakupy również w weekendy 
i wszystkie niedziele. Jaki asortyment jest do dyspozycji klientów? Przede 
wszystkim art. spożywcze - pieczywo, nabiał, lody, napoje czy słodkie 
przekąski.  Redakcja

Z cyklu - nowe miejsca w gminie

Fot. Red.
"U sąsiada"
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Domowe lody karmelowe
- wg Pani Ani z ul. Kościuszki

Składniki:

- 4 żółtka
- 3/4 szklanki cukru
- 20 dag płatków migdałowych
- 2 łyżki wody
- 2 szklanki kremówki

Przygotowanie:

Żółtka utrzyj z 1/4 szklanki cukru. Ucierając, dodaj gorącą kremówkę.
Mieszając, ogrzewaj, aż zgęstnieje. Przestudź. Resztę cukru rozpuść z wodą 
na patelni, rytmicznie nią potrząsając. Dodaj płatki, wymieszaj. Karmel przełóż 
ma pergamin. Gdy stwardnieje, połowę posiekaj i dodaj do masy. Szklaną miskę 
wyłóż folią spożywczą, wlej masę i mroź przez około 2 godziny. Zamieszaj, 
przykryj folią i zamrażaj przez kolejne 4 godziny. Lody z migdałowym karmelem 
wyłóż na talerz, obłóż ubitą resztą kremówki i migdałami w karmelu. Smacznego!

wytnij i zachowaj

wytnij i zachowaj

Redakcja

Redakcja

GOPS

Pamiętajmy o regularnym podlewaniu i nawożeniu roślin - zwłaszcza 
w czasie suszy i upałów. Dotyczy to również trawnika, który 
nie powinien być koszony zbyt nisko, aby nie dopuścić do jego 
wysuszenia. 
Zabiegi pielęgnacyjne na rabatach polegają na spulchnianiu ziemi 
oraz odchwaszczaniu i podlewaniu tych roślin, które tego 
potrzebują. Należy usuwać przekwitające kwiaty róż i bylin, żeby 
pobudzić je do dalszego kwitnięcia. Krzewy róż wymagają 
podlewania niezbyt częstego ale za to obfitego. Przekwitające 
kwiatostany usuwamy, odcinając je nad pierwszym, górnym liściem 
pięciolistkowym.
Gałęzie, które uginają się pod ciężarem owoców zabezpieczamy 
przed złamaniem podpierając je drewnianymi tyczkami lub 
podwiązując do grubszych konarów.
Przygotowujemy miejsca na nowe nasadzenia truskawek 
- wygrabiamy je, nawozimy, usuwamy chwasty i "śćiółkujemy".

Kalendarz ogrodnika

Redakcja

Sierpień

Chłodnik Litewski

Fot. polki.pl

Zapraszamy na spotkanie 
z sędzią Anną Marią Wesołowską

"Aktywna tablica"
- dodatkowy sprzęt dla szkoły

14 września o godz. 16.00 w Gminnym Domu Kultury w Ksawerowie 
odbędzie się prelekcja (w ramach projektu "NIE TYLKO BICIE BOLI") 
z udziałem osobowości telewizyjnej, sędzi Anny Marii Wesołowskiej.  
Serdecznie zapraszamy!
_____________________________________
Anna Maria Wesołowska
im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Łódzka sędzia, współautorka 
ustawy o świadku koronnym, ekspert od przestępczości zorganizowanej. 
Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej "Ośmiornicy" 
i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu 
na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania 
młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i zażywaniem 
narkotyków. Prowadziła w początkowym etapie jeden z pierwszych 
w Polsce, program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar 
przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – "błękitny pokój", "niebieski 
pokój"). 

 jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego 

Idealne na wakacyjne upały - domowe lody karmelowe

W ramach rządowego programu “Aktywna tablica” gmina Ksawerów 
otrzymała dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów 
dotykowych (minimum 55 calowych). 

Fot. Red.

Sędzia Anna Maria Wesołowska

Fot. Archiwum

14 tys. zł trafi do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina 
zapewniła wkład własny w kwocie 3 tys. zł. Celem programu jest wsparcie 
i pomoc przy realizowaniu nowych podstaw programowych pobudzając 
tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi.
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Najpiękniejsze ogródki Kół Gospodyń Wiejskich Wakacyjne pozdrowienia od czytelników

Gospodarz naszej gminy wójt Adam Topolski wraz ze swoim zastępcą 
Tomaszem Łyskiem, towarzyszył Henrykowi Gajdzie - wójtowi gminy 
Pabianice, podczas prezentacji ogródków na naszym terenie.

Panowie oglądali (i oceniali) oryginalne nasadzenia oraz pieczołowicie 
wypielęgnowane kompozycje kwiatowe zgłoszone do konkursu 
na najpiękniejszy ogródek, zorganizowany dla członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich z gmin: Ksawerów i Pabianice. Wójtom towarzyszyły 
Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich - z Woli Zaradzyńskiej 
p. Mirosława Krawczyk, z Ksawerowa p. Elżbieta Szczęśniak.
Samorządowcy odwiedzili również panie:
w Woli Zaradzyńskiej – Elżbietę Kuchler i Marzenę Idczak
w Ksawerowie – Urszulę Górczyńską i Monika Fiturską
w Nowej Gadce – Annę Buczek, Marię Brych oraz Halinę Foltyńską

27 lipca
ogródkowego zorganizowanego przez wójta gminy Ksawerów 
na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Ksawerów" – 
fotoreportaż z rozstrzygnięcia tego wydarzenia opublikujemy niebawem.

 komisja konkursowa oceniała ogródki w ramach konkursu 

Redakcja

Mieszkańcy z przedstawicielami komisji "ogródkowej"

Echo Gminy Ksawerów - gazeta samorządu terytorialnego.

Wydawca: Adres wydawcy:
e-mail: sekretariat@ksawerow.com.

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

Redakcja: Adres redakcji:
Redaktor naczelny: Bartosz Chmiela. Skład i przygotowanie do druku: Bartosz Chmiela. Druk: Drukarnia Sprint Print Łódź. Nakład: 3000 egzemplarzy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

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

Samorządowcy u p. Anety Śpionek...

...i u p. Marianny Bartos - zdjęcia pozostałych ogródków, 
które wizytowali nasi włodarze, będziemy publikowali systematycznie 
w kolejnych wydaniach gazety

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Dziękujemy czytelnikom i mieszkańcom naszej gminy,
za wakacyjne kartki - pozdrowienia przesłane 

do Urzędu Gminy Ksawerów. 
Życzymy udanych urlopów, dużo słońca i odpoczynku!

Pomarańczowi przebiegli przez Ksawerów

Dwa teamy bez wytchnienia, bez przerwy, dzień i noc, siedem dni 
w tygodniu muszą przebiec całą Polskę wszerz i wzdłuż - ponad 5 tysięcy 
kilometrów! 14 czerwca, w asyście policji, biegli przez Ksawerów.

Klub Rajsport Active podejmuje wyzwanie w dwóch głównych celach: aby 
pomóc dzieciom oraz wesprzeć osoby zmagające się z depresją. Zawodnicy 
i zawodniczki będą pokonywać dystanse w wielkiej ogólnopolskiej 
sztafecie, odpowiednio: w biegu 20km (i więcej), a na rowerze 100km. 

Redakcja

Pomarańczowy team na ul. Łódzkiej w Ksawerowie

Fot. Red.

Fot. Red.
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Środki dla strażaków z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 7 czerwca 2018 r. gmina Ksawerów podpisała umowę na powierzenie 
realizacji  zadań z  Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu 
I Priorytetu IIIB "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".   

W ramach zawartej umowy zakupiony zostanie sprzęt ratowniczy 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej: defibrylator 
automatyczny oraz dwie podpory do stabilizacji pojazdów. Zadanie w 99% 
zostanie sfinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

Redakcja

Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Nowy sprzęt od ministra Ziobry

25 lipca w strażnicy OSP uroczyście przekazano strażakom z Woli nowy 
sprzęt zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym kieruje 
minister Zbigniew Ziobro.

Druhowie otrzymali defibrylator AED oraz dwie podpory do stabilizacji 
pojazdu. Program warty 100 milionów zł, przeznaczony dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych w całej Polsce, ukierunkowany jest na zwiększenie 
bezpieczeństwa Polaków. Redakcja

Dopełnienie ostatnich formalności i przekazanie sprzętu

Fotografie wykonała redakcja

Nowe podpory do stabilizacji pojazdów i defibrylator

Strażacy z nowym sprzętem

Centrum rozkwitło wakacyjnym kwieciem

Przechadzając się wzdłuż ul. Jana Pawła II nietrudno zauważyć zmiany 
wizerunkowe jakie zaszły na zewnątrz budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie (i ośrodka zdrowia MEDiKSA) oraz na terenie 
wokół.
Ciepłe kolory odświeżonej elewacji i zielone, różnokolorowe nasadzenia 
przed budynkiem, przykuwają uwagę młodszych i starszych mieszkańców, 
wywołując spontaniczne uśmiechy.
Nie mniej estetycznie i barwnie, wygląda teren na dawnych "Żdżarach" 
przy figurce św. Józefa. Przepiękne datury (zwane również anielskimi 
trąbami) i ciekawe aranżacje w gazonach niewątpliwie zdobią tę część 
naszej gminy.

Redakcja

Elewacja budynku ŚDS i MEDiKSA po wakacyjnym remoncie

Nasadzenia przed Środowiskowym Domem Samopomocy

"Anielskie trąby" przy figurce św. Józefa
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ROZRYWKA

Sprawdź swoją spostrzegawczość i pokoloruj obrazki! 

Witaj młody czytelniku :)

Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki poniżej. Na koniec  pokoloruj je najładniej jak tylko potrafisz!

Połącz ze sobą wszystkie punkty w kolejności, zaczynając od numeru 1. Udało się? Brawo! Teraz pokoloruj obrazki.
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KULTURA / SPORT

W GKS-ie ruszyły przygotowania
 do nowego sezonu

Pierwsza drużyna (seniorzy), która wywalczyła awans do V ligi, 14 lipca 
rozpoczęła przygotowania do rozgrywek.

Piłkarze rozegrali dotychczas trzy mecze sparingowe: z IV ligową 
Andrespolią Wiśniowa Góra (0:0), z IV ligową Omegą Kleszczów (1:6) oraz 
z V ligowym PTC Pabianice, wygrywając pewnie 7:2.
Skład drużyny na pewno się zmieni, będzie mocniejsza niż dotychczas. 
Prezesa Arkadiusza Jędrzejczyka najbardziej cieszy przyjście piłkarzy, 
którzy są mieszkańcami naszej gminy lub mają w niej swoje korzenie. 
Są to m.in.: Patryk Olszewski, Arkadiusz Telesiewicz czy Piotr Grzejdziak. 
Ciekawostką może być fakt, że nowy bramkarz Damian Rzeźniczak, 
ma swoich dziadków właśnie w Ksawerowie. 
Zapraszamy wszystkich kibiców GKS-u, mieszkańców naszej gminy 
i sympatyków klubu, na pierwszy inauguracyjny mecz klasy okręgowej, 
który odbędzie się w dniu 15 sierpnia (patrz terminarz obok). 

Do rozgrywek przygotowują się również grupy młodzieżowe, trenując 
lokalnie - w klubie lub na obozach sportowych. Junior młodszy 2003 
przebywa w Namysłowie, grupa Trampkarz 2005 w Sanoku, a Młodzik 
młodszy wybiera się na obóz do Burzenina. Orlik młodszy i Skrzat, trenują 
na naszych boiskach.

15 sierpnia (środa)            godz. 17.00     GKS Ksawerów - Sarnów

25 sierpnia (sobota)          godz. 17.00     GKS Ksawerów - LKS Rosanów

1 września (sobota)           godz. 17.00     GKS Ksawerów - Włókniarz P-ce

12 września (środa)           godz. 17.00     GKS Ksawerów - Start Brzeziny

6 października (sobota)    godz.16.30  GKS Ksawerów - Widzew II Łódź

13 października (sobota)  godz. 17.00  GKS Ksawerów - Górnik Łęczyca

27 października (sobota)  godz. 16.00  GKS Ksawerów - ŁKS II Łódź

10 listopada (sobota)         godz. 16.00  GKS Ksawerów - PTC Pabianice  

Terminarz rozgrywek - klasa okręgowa jesień 2018

GKS Ksawerów

Fot. Red.

Najmłodsi ksawerowianie wypoczywali na półkoloniach

Turnus 1 podczas wakacyjnej wycieczki

Fot. GDKzB

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - uczestnicy półkolonii 
zorganizowanych przez GDKzB w Ksawerowie - w lipcu wypoczywali bardzo 
aktywnie!

Milusińscy (podzieleni na dwa turnusy) zwiedzili m.in. ZOO Safari 
w Borysewie, indiańską wioskę TATANKA, Muzeum Fryderyka Chopina 

w Żelazowej Woli, Muzeum Miasta Łodzi, "Białą Fabrykę" - czyli Centralne 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Księży Młyn czy Muzeum Herbsta. Dzieci 
brały udział również w warsztatach integracyjnych oraz zajęciach 
plastyczno - twórczych. Wakacyjnych atrakcji było co niemiara!

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.pl

GDKzB

Fot. GKS

Grupa Trampkarz młodszy rocznik 2005 pozdrawia z obozu sportowego w Sanoku
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