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Piątkowe popołudnie, 3 lutego, było jedyne i niepowtarzalne - to za sprawą Eleni, polskiej 
piosenkarki greckiego pochodzenia, która oczarowała ksawerowską publiczność.
Artystka przeniosła wszystkich, w nostalgicznym, romantycznym klimacie, w magiczne 
lata 80 i 90 XX wieku - lata swojej największej popularności.
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23 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce odbyło się 
spotkanie wiejskie, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką na 
kolejną kadencję.

Mieszkańcy ponownie zaufali swojemu dotychczasowemu sołtysowi 
Mirosławowi Jarczakowi, a w skład nowej rady sołeckiej weszli: Maria 
Małecka, Julia Rusinkiewicz, Marek Gajdzicki, Tadeusz Rusinkiewicz, 
Tomasz Wasielewski oraz Sławomir Trojanowski. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

20 lutego br. sołtysa i radę sołecką wybierali mieszkańcy sołectwa 
Ksawerów - Zachód. Podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, zebrani 
zdecydowali, że nowym sołtysem zostanie Krystian Otomański 
(zastąpił Martę Świerczyńską).

W nowej radzie sołeckiej znaleźli się: Marta Świerczyńska, Anna 
Wiśniewska, Sabina Pachucka, Danuta Górka, Amanda Otomańska 
i Przemysław Stasiak. Gratulacje i powodzenia!

1 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się LX Sesja 
Rady Gminy Ksawerów. 

Wśród podejmowanych przez radnych uchwał znalazły się te mówiące o:
● zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023        
    – 2026;
● zmianie budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
● zmianie Uchwały Nr II/15/2018 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 listopada  
 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
 w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
● wyrażeniu zgody na nabycie przez Gminę Ksawerów nieruchomości 
 gruntowej;
● określeniu zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
 restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
 do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na 
 obszarze Gminy Ksawerów. 

Odbyła się LX Sesja Rady Gminy Ksawerów

Mieszkańcy Gadki zdecydowali

- sołtys zostaje ten sam

Zebranie wiejskie 

w sołectwie Ksawerów - Zachód

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fotografie wykonała redakcja

Prowadzący obrady Rady Gminy Ksawerów: przewodniczący Arkadiusz
Jędrzejczyk i wiceprzewodnicząca Anna Szcześniak - Rydz

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Redakcja

Sołtys Mirosław Jarczak (w środku) z nową radą sołecką

Zebranie wiejskie
Ksawerów-Zachód
20.02

Mieszkańcy Nowej Gadki podczas zebrania wiejskiego

Sołtys Krystian Otomański (w środku) z nową radą sołecką

Mieszkańcy sołectwa Ksawerów - Zachód
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W lutym br., w ramach rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
na terenie gminy Ksawerów, wykonawca inwestycji układał 
przeciskiem (bezwykopowo) wodociąg w ul. Akacjowej i Łąkowej.

To kolejny etap rekordowej w historii gminy inwestycji (ponad 15 mln zł) 
w ramach której na naszym terenie powstaną ponad 4 km sieci 
wodociągowej i ok. 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni drogowych.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Tymiankowej 
zostały zakończone. Planowane odtworzenie nawierzchni bitumicznej 
będzie wykonywane w późniejszym terminie z uwagi na niesprzyjające 
warunki pogodowe. 

Na początku lutego br. ogłosiliśmy postępowanie przetargowe 
na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 
robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych 
i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów”.

Nowa hala sportowa będzie miała pełnowymiarowe boisko do koszykówki 
oraz innych dyscyplin sportowych wraz z widownią, zapleczem sanitarno – 
szatniowym i kotłownią. Ponadto specyfikacja przedmiotu zamówienia 
przewiduje wykonanie prac budowlanych na obiektach towarzyszących 
szkole, rozbudowę boisk: ze sztucznej trawy oraz trawy naturalnej wraz 
z remontem budynków szatniowo- sanitarnych. 

Prace inwestycyjne 

w ulicach Akacjowej i Łąkowej

Nowa hala sportowa

przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 

Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury

Układanie wodociągu w ulicy Akacjowej...

Fot. Red.

Fot. Red.

Dziurawa i popękana nawierzchnia ulicy Żytniej

30 stycznia br. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
odbyło spotkanie włodarzy gminy z jej liderami: radnymi, sołtysami, 
członkami rad sołeckich oraz przedstawicielami stowarzyszeń. 
Tematem spotkania były inwestycje, te zrealizowane w roku ubiegłym 
oraz zaplanowane na 2023 r., a także dyskusja dotycząca gminnego 
systemu gospodarowania odpadami.

Uczestników przywitał wójt Adam Topolski, który podsumował poprzedni 
rok inwestycyjny oraz wymienił najważniejsze zadania przewidziane 
do realizacji w tym roku. Gospodarz gminy wspomniał tutaj m.in. o dalszej 
rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej (w ramach rekordowego jak do tej 
pory budżetu – ponad 15 milionów złotych przeznaczonych na wodociągi 
i kanalizację), o wykonaniu projektu budowlanego nowej siedziby ośrodka 
zdrowia w Ksawerowie, czy o budowie nowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Wójt odniósł się również do problemu 
jakim jest remont ulicy Zaradzyńskiej, drogi na granicy dwóch gmin 
i niezmiennego braku zaangażowania ze strony miasta Pabianice.

W spotkaniu udział wziął również Grzegorz Jastrzębowski, dyrektor 
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Ksawerów, który 
przedstawił zebranym zagadnienia związane z gospodarką „śmieciową” 
na naszym terenie oraz omówił bieżącą sytuację dotyczącą sprzedaży 
i dystrybucji węgla za pośrednictwem gminy Ksawerów. Obecny był również 
Andrzej Galla z Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Ksawerów, który 
przygotował prezentację multimedialną i zobrazował zebranym zakres 
najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji drogowych oraz wodno-
kanalizacyjnych.

Na zakończenie wójt Adam Topolski po raz kolejny zachęcił mieszkańców, 
którzy chcą coś zrobić w gminie, mają pomysł, chcieliby zaangażować się 
w inicjatywę na jej terenie, do osobistego kontaktu w Urzędzie Gminy. 

Spotkanie z liderami gminy

Redakcja

Liderzy gminy, przedstawiciele urzędu i rady gminy Ksawerów 
oraz dyrektorzy jednostek w trakcie spotkania

Układanie wodociągu w ulicy Łąkowej

W ulicy Tymiankowej została położona kanalizacja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Archiwum

Fot. Red.
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W lutym br. wójt Adam Topolski uczestniczył, na zaproszenie starosty 
Krzysztofa Habury, w spotkaniu władz samorządowych powiatu 
pabianickiego z przedstawicielami Zarządu Pabianickiego Centrum 
Medycznego w Pabianicach. Podczas spotkania zarząd placówki 
przedstawił włodarzom obecną sytuację PCM oraz plany inwestycyjne 
na przyszłość.

Prezes PCM Witold Olszewski m.in. przedstawił samorządowcom 
propozycję pomocy pabianickiemu szpitalowi, która polegałaby na zakupie 
wysokiej klasy ultrasonografu przez samorządy z powiatu pabianickiego. 
Samorządy mogłyby sfinansować zakup wspólnie. 
Przekazał także informacje dotyczące najnowszych zakupów dla PCM, jeśli 
chodzi o wyposażenie, służące poprawie jakości leczenia. Należy 
tu wymienić chociażby wideokolonoskop z komputerowym systemem 
wspomagania diagnostyki, czyli mówiąc inaczej – ze „sztuczną inteligencją”. 
Wśród wszystkich placówek medycznych w całym województwie łódzkim 
Pabianickie Centrum Medyczne jest jedyną, która posiada taki sprzęt.

Spotkanie z zarządem PCM

Redakcja/powiat.pabianice.pl

Fot. Starostwo Powiatowe w Pabianicach

W sierpniu 2022 r. gmina Ksawerów wystąpiła z wnioskiem 
o dofinansowanie na rozbudowę ul. Żytniej w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 7 lutego br. premier Mateusz Morawiecki 
zatwierdził zadania powiatowe i gminne, które otrzymają środki ww. 
funduszu w ramach naboru wniosków na 2023 rok. 

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego 
ul. Świerkowej na odcinku od ul. Tylnej do istniejącej nawierzchni 
bitumicznej.

Projekt będzie uwzględniał 5 metrową szerokość jezdni i obustronne 
pobocze wykonane z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Przyznane naszej gminie dofinansowanie to kwota 1 524 296,00 zł. Zostało 
ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla 
tego przedmiotowego zadania. Ulica Żytnia będzie kolejną inwestycją 
drogową (po wyremontowanej w ubiegłym roku ul. Spółdzielczej), która 
będzie zrealizowana z udziałem środków z RFRD. Na przełomie lipca 
i sierpnia tego roku powinien zostać ogłoszony kolejny nabór wniosków. 
Wówczas gmina Ksawerów wystąpi z wnioskiem o udzielenie 
dofinansowania na rozbudowę ul. Pomorskiej.

Kolejne pieniądze dla gminy Ksawerów
Projekt na przebudowę drugiej

części ulicy Świerkowej

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych

Fot. Archiwum

W ubiegłym roku, dzięki środkom z RFRD, 
udało się wykonać rozbudowę ulicy Spółdzielczej

Fot. Red.

Fragment zaplanowanego do przebudowy 
drugiego odcinka ulicy Świerkowej (od ulicy Tylnej)

Symboliczny czek przekazał wójtowi Adamowi Topolskiemu (z prawej) 
Krzysztof Ciebiada (w środku) - poseł na Sejm RP VIII kadencji, 
z lewej stoi Jarosław Kosmala, radny powiatu pabianickiego  

Dziurawa i popękana nawierzchnia ulicy Żytniej

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Spotkanie w Starostwie Powiatowym
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Sentymentalna podróż Eleni 

z mieszkańcami gminy Ksawerów

3 lutego, w piątkowe popołudnie, w sali bankietowej „Zacisze” 
wystąpiła Eleni - jedna z najpopularniejszych piosenkarek na polskiej 
scenie muzycznej. Artystka wykonała swoje największe przeboje takie 
jak: „Miłość jak wino”, „Chcę kochać”, „Po słonecznej stronie życia”, 
„Na miłość nie ma rady”, a wraz z nią śpiewała wypełniona po brzegi 
sala.

Eleni (Helena Milopulos), która pierwszy swój album „Po słonecznej stronie 
życia” wydała w 1978 r., nagrała ponad 20 płyt w milionowych nakładach, 
zdobywając aż osiem „Złotych Płyt” oraz dwie „Platynowe Płyty”. 
Trudno zliczyć wszystkie koncerty, te krajowe i zagraniczne, programy 
telewizyjne, nagrania radiowe w których brała udział, recitale, które 
zaśpiewała. Za kilkukrotne wygranie plebiscytu “Lata z Radiem” 
uhonorowano ją tytułem “Królowej Polskiej Piosenki”. Artystka, która na 
stałe współpracuje z muzykami: Kostasem Dzokasem (jest również 
kompozytorem większości tekstów artystki) oraz Aleksandrem Białousem, 
doskonale odnajduje się zarówno w muzycznym stylu kultury greckiej, 
jak i w polskim repertuarze mówiącym o miłości i wierze. 
Eleni była zachwycona ksawerowską publicznością.
- Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy Ksawerów. 
Cieszę się, że dzisiaj mogłam zaśpiewać specjalnie dla Państwa. To była 
sentymentalna, muzyczna podróż, w którą wspólnie popłynęliśmy. Dlatego 
nie mówię do widzenia, lecz do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego! 
- powiedziała po koncercie Eleni.

Koncert w Ksawerowie śmiało można zaliczyć do tych wyjątkowych, 
sentymentalnych podróży do beztroskich i romantycznych lat młodości.  
Piosenkarka po swoim wystąpieniu, za który otrzymała gromkie brawa 
i bukiet kwiatów, rozdawała autografy i chętnie pozowała do wspólnych 
fotografii. Organizatorem koncertu, przy współpracy z Urzędem Gminy 
Ksawerów, był Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Kolejny 
koncert Eleni w Ksawerowie planowany jest w przyszłym roku. Redakcja

Fotografie wykonała redakcja

Eleni i Aleksander Białous (muzyk i kompozytor grający z artystką)

Ksawerowska publiczność bawiła się doskonale!

Bukiet kwiatów wraz z podziękowaniem za wyjątkowy 
koncert wręczył artystce wójt Adam Topolski

Więcej dowiesz się na...

www.ugminy.ksawerow.com
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Hu hu ha! my się z zimą przyjaźnimy i na ferie też jeździmy!
Gdzie tym razem zawitały nasze Promyczki i Promyki? Tam, gdzie 
widoki są piękne, śniegu jest do pasa i można poczuć cudowny górski 
klimat, czyli….do Szklarskiej Poręby!

23 stycznia 2023 r. dzieci ze Scholi wraz z siostrą Etieną, księdzem 
Tomkiem oraz opiekunami, łącznie 50 osób, z modlitwą na ustach 
i radością w sercu wyruszyło na ferie! Droga w Karkonosze była długa, ale 
nie zabrakło słodkiej niespodzianki. We Wrocławiu udało się zobaczyć 
piękną starówkę oraz odwiedzić sklep Sweet Factory, gdzie dzieci poczuły 
się jak w cukierkowej bajce! Naładowana dobrą energią grupa zwiedziła 
Karkonoski Park Narodowy z przepięknym wodospadem Szklarki. 
Przy okazji każdy mógł sprawdzić swoje celne oko, bo….urządzono bitwę na 
śnieżki. Śmiechu i zabawy było co niemiara! Uczestnicy zimowego 
wypoczynku odwiedzili również Hutę Szkła w Szklarskiej Porębie, gdzie 
mogli zobaczyć, jakie niesamowite rzeczy można tworzyć starymi 
rzemieślniczymi sposobami. Dowiedzieli się, że pierwsze huty szkła istniały 
w tej okolicy już w XIV wieku, a sposób produkcji wyrobów ze szkła był pilnie 
strzeżoną tajemnicą. 
A później….z górki na pazurki – na sankach, na jabłuszkach i w zasadzie 
na wszystkim, co miało dobry ślizg, zjeżdżano ze śnieżnobiałej górki. 
Na zmęczonych, ale szczęśliwych uczestników, po dniu pełnym wrażeń 
czekał wieczór pełen przygód: kulig saniami po pięknej górskiej okolicy oraz 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Jak na ekipę Chóru przystało nie zabrakło 
wspólnego śpiewania. W końcu praktyka czyni mistrza! Przyszedł też czas 
na relaks w basenach Term Cieplickich. Zabawa w wodzie nie miała końca. 
Uczestnicy zimowiska zwiedzili również Jelenią Górę, a piękno gór mogli 
podziwiać z Wieży Widokowej Grzybek. 
Ostatniego dnia grupa znalazła czas na spacer po jeleniogórskiej Starówce. 
Wszystkich zauroczyły kolorowe kamieniczki i XVIII-wieczny Ratusz. 
Na środku rynku stał zabytkowy tramwaj, a najstarsza budowla w mieście 
to parafialny kościół św. Erazma i Pankracego. 

Każdego wieczoru wspólnie spędzano czas podczas zabaw integracyjnych. 
Wśród tych wszystkich atrakcji nie zabrakło jednak czasu na modlitwę: 
poranną Mszę Świętą, Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 
Cudowny wyjazd w góry możliwy był dzięki wielkiemu sercu księdza 
proboszcza Stanisława. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali: ksiądz 
Tomek, niezastąpieni opiekunowie oraz p. Wojtek - kierowca. Pomogła 
również gmina Ksawerów, która dołożyła do wyjazdu kwotę 5 tys. zł. 
Dziękujemy również tym, dzięki hojności których nasz wyjazd był 
możliwy!

Wyjazd do Szklarskiej Poręby udowodnił całej grupie, że Jezusowe 
Promyczki i Promyki to wielka Rodzina, w której jest wzajemne wsparcie, 
zabawa i doskonałe samopoczucie. Taką atmosferę od lat tworzy siostra 
Etiena, za której ogromne serce, miłość i zaangażowanie DZIĘKUJEMY!!

Schola Jezusowe Promyki i Promyczki z Ksawerowa na feriach w Sudetach i Karkonoszach!

Joanna Siwińska / Redakcja

Uczestnicy zimowego wyjazdu z gminy Ksawerów w Karkonoskim Parku Narodowym

Fotografie parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie

Z górki na pazurki, czyli zabawa na śniegu
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Festiwal kwiatów wiosny w Afloparku

Fot. Bożka Piotrowska / Zielona Bombonierka

Z cyklu

- co słychać u naszych przedsiębiorców? 

Aflopark - ogród botaniczny na granicy

Pabianic i Ksawerowa 

Stolarz Jan Dobrzycki

Aflopark ma się dobrze i czyni przygotowania do wiosny. Ogród, który 
może kojarzyć się z niewielką przestrzenią w kształcie trójkąta 
usytuowanego przy ul. Partyzanckiej, w rzeczywistości jest ponad 
5 hektarowym ogrodem, którego główna brama wejściowa znajduje się 
przy ul. Widzewskiej w Ksawerowie (naprzeciwko wspomnianego 
trójkąta).

Aflopark jest ogrodem udostępnionym wszystkim miłośnikom natury. Jego 
walory estetyczne i przyrodnicze zostały zaaranżowane tak, aby przez cały 
rok zapewniać doznania związane z cyklami pór roku. Znajdują się tutaj 
wielobarwne, pachnące rabaty bylinowe, wgłębnik obsadzony rozmaitymi 
grupami krzewów, rabaty różane, zagajnik brzozowy podsadzony dywanem 
wieloletnich roślin, wrzosowisko, ogród ziołowo-warzywny, a nawet łąki 
kwiatowe.

W ogrodzie można odpocząć na drewnianych ławeczkach, a dla dzieci 
przygotowany został plac zabaw. 
- W nadchodzącym sezonie, niemalże w każdy weekend, zaplanowane 
zostały wydarzenia kulturalne, eventy ogrodnicze, warsztaty oraz spotkania 
z wyjątkowymi gośćmi. To również koncerty, które w otoczeniu ukwieconej 
przestrzeni, urzekają nie tylko fonią, ale też i wizją. Dla mieszkańców gminy 
Ksawerów mamy przygotowanych 20 bezpłatnych - jednorazowych  
wejściówek, całoroczne karty darmowego wstępu do naszego ogrodu oraz 
zniżki na konkretne wydarzenia - mówi Piotr Chrabelski menedżer 
Afloparku. 
Żeby zdobyć bezpłatną wejściówkę, z której będzie można skorzystać do 
końca października tego roku, należy odpowiedzieć prawidłowo na pytanie: 
Jaką powierzchnię zajmuje Aflopark z wyszczególnieniem części bliżej 
Ksawerowa? 
Odpowiedź należy przesłać mailem na adres: promocja@ksawerow.com 
20 pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi otrzyma 
darmowe - jednorazowe wejściówki. 

Jak przygotować ogród na nadchodzącą wiosnę?

Na to pytanie odpowie główna ogrodnik Afloparku, Anna Bienias.
- Najwięcej czasu wymagają cięcia drzew i krzewów. Osoby, które mają duży 
ogród wiedzą, że nie ma czasu do stracenia i już w lutym rozpoczynają 
prace, na które składają się cięcia formujące. 

Pan Jan Dobrzycki od ponad 40 lat prowadzi w Ksawerowie swój 
zakład stolarski. Już od małego chłopca interesował się obróbką 
drewna, miał zdolności manualne. Fachu uczył się w dwóch szkołach. 
Po zakończeniu edukacji pracował w warsztacie pod okiem mistrza, 
ale szybko poszedł „na swoje”.

- Lubię tę pracę, zapach drewna, proces jego obróbki, lubię budować meble 
stylowe, drzwi i schody. Ta praca jest również moją pasją. Codziennie 
z przyjemnością wchodzę do zakładu, mimo że prowadzenie biznesu 
w dzisiejszych czasach staje się coraz trudniejsze. Ludzie mniej kupują, 
widać, że wolą trzymać „grosz” w kieszeni. Co będzie za rok, za dwa lata? 
Na razie się nad tym nie zastanawiam - jak człowiek chce i jest nauczony 
pracy, to jakoś sobie poradzi. Pozdrawiam serdecznie moich sąsiadów 
i wszystkich mieszkańców gminy - mówi Jan Dobrzycki.  

Jednak znając swój ogród doskonale
wiemy, ile czasu zajmują nam
poszczególne zajęcia, 
dlatego bez stresu i napięcia 
- robimy to już w marcu. 
W lutym oraz w marcu
kontynuujemy lub zaczynamy cięcia: 
jabłoni i grusz, krzewów jagodowych 
(pamiętajmy, żeby usuwać tylko najstarsze pędy 3-4 letnie, a zostawić pędy 
jednoroczne, które mają jaśniejszą korę), winorośli, formujące rośliny 
iglaste, krzewów liściastych przeznaczonych na żywopłot (np. buków, 
ligustr, ogników), a także krzewów liściastych kwitnących na pędach 
jednorocznych (np. tawuł japońskich).
O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?
Podlewamy rośliny zimozielone (np. rododendrony, laurowiśnie), również te 
w donicach, na tarasie, na balkonie. Wysiewamy pierwsze warzywa 
(np. marchew, pietruszkę, sałatę, rzodkiewkę). Opryskujemy drzewa 
przeciwko kędzierzawości liści brzoskwini i torbieli śliwy (odpowiednia 
temperatura do tego zabiegu to min. 5°C, stosujemy do tego zabiegu jeden 
z dwóch środków: Syllit 65 WP lub Miedzian 50 WP), dokarmiamy ptaki, 
zaczynamy wybudzać rośliny, które przechowywaliśmy podczas zimy 
(np. kanny, jaskry, rośliny zantadeskie). Życzę owocnych prac ogrodowych! 

Ogrodnik Anna Bienias

Fot. Archiuwm

Redakcja

Redakcja

Fot. Red.

Jan Dobrzycki w swoim zakładzie stolarskim
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Rozmowa z Lucyną Mróz-Cieślik, ksawerowianką, uczestniczką 
programów Szansa na sukces i The Voice Senior.

Pod koniec stycznia wystąpiła Pani w czwartej edycji The Voice Senior – 

świetnie zaśpiewała Pani przedwojenną piosenkę Zuli Pogorzelskiej 

„Ta mała piła dziś”. Rok wcześniej w Szansie na sukces wylosowała Pani 

piosenkę „Małgośka”. Jak trafiła Pani do tych programów – ktoś namówił, 

podpowiedział, czy sama Pani postanowiła, że się do nich zgłosi?

Do wszystkich programów zgłosiłam się sama. Szansa na Sukces to była 

pierwsza taka moja przygoda, bardzo fajna niespodzianka – dostałam się 

przecież do tak kultowego, znanego programu! O starcie w The Voice Senior 

marzyłam, jak tylko pierwszy raz zobaczyłam go na antenie TVP, zgłoszenie się 

do tego programu zasugerował mi też producent muzyczny Szansy na sukces. 

Musiałam poczekać tylko, aż skończę 60 lat, bo takie są zasady: w programie 

mogą uczestniczyć osoby po sześćdziesiątce. I wtedy, jak tylko ogłoszono nowy 

casting, zgłosiłam się, przeszłam pierwszy etap i spośród ponad dwudziestu 

tysięcy osób dostałam się do finałowej czterdziestki „Przesłuchań w ciemno”. 

Do programu przygotowywałam się sama. Ale jeszcze przed startem w The 

Voice Senior w maju ubiegłego roku, uczestniczyłam w teleturnieju muzycznym 

„Tak to leciało”, gdzie wygrałam 5 tysięcy złotych. Do tego programu też 

zgłosiłam się sama, spontanicznie przez casting w internecie, przeszłam 

eliminacje i wystąpiłam w nim u boku Sławomira 1 stycznia tego roku.

Kiedy zaczęła Pani śpiewać? Jak ta przygoda na scenie się zaczęła, skąd 

pomysł na śpiewanie?

Przygoda na scenie zaczęła się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką 

w Ksawerowie ponad osiem lat temu. Jak tylko powstał Dom Kultury 

i zobaczyłam, że jest tam sekcja muzyczna i kabaretowa to pomyślałam: muszę 

tam zaistnieć i ze śpiewem, i ze swoimi wierszami ukrytymi dotąd 

w szufladzie. Wcześniej, dawno temu, śpiewałam jako dziewczę w liceum 

w Knyszynie, potem przez lata bawiłam się w domu śpiewaniem karaoke.

W The Voice Senior i w Szansie na sukces były udane Pani występy, 

ale nie było ciągu dalszego, jurorzy postawili na innych uczestników. 

Jak dziś Pani patrzy na ten wynik, bo pewnie gdzieś była nadzieja, 

że przejdzie Pani do kolejnego etapu?  

Oczywiście nadzieja jest zawsze, jest wielka chęć przejścia do kolejnego etapu, 

ale nie zawsze można trafić w gusta jurorów. Zaśpiewałam piosenkę „Ta mała 

piła dziś” i choć nie udało mi się przejść w programie dalej, jednak już sam 

występ uważam za wielki sukces i wielką przygodę. Poznałam tam wspaniałych 

ludzi, z którymi do tej pory utrzymuję kontakty. No i poznałam telewizję od tak 

zwanej podszewki. A już wizytę telewizji u mnie w domu, gdzie nagrano piękny 

film – moją muzyczną historię: od małej Lucynki śpiewającej na podlaskich 

łąkach do seniorki Lucyny spełniającej marzenia tej dziewczynki – uważam 

za coś cudownego. To wspaniałe przeżycie i pamiątka na całe życie.

Te marzenia, o których Pani mówi, to były marzenia o zaśpiewaniu 

na dużej scenie, zobaczeniu jak to jest, co się wtedy czuje? Proszę 

powiedzieć, jak Pani to wszystko przeżywała: decyzja o udziale 

w programie, przygotowania, sam występ…Co Pani najmilej wspomina? 

Tak, ten występ to było spełnienie marzeń tej małej Lucynki z drewnianym 

mikrofonikiem, biegającej po łące, która była jej sceną. A potem, po latach, duża 

scena i to niesamowite przeżycie, gdy się na niej jest. Najpierw jest ogromne 

szczęście i piękne, miłe emocje, gdy się dowiadujesz, że będziesz w takich 

programach. Ja byłam wtedy w takim błogim letargu. A potem, w czasie 

przygotowań do występu i na scenie, rozpierała mnie tak pozytywna energia, 

że trudno to opisać. Fascynujące przeżycia! Najmilej jednak wspominam 

publiczność. Ten aplauz i gratulacje po występach, te komentarze. To dla takich 

właśnie chwil warto śpiewać, warto pójść do tych programów.

Pochodzi Pani z Knyszyna na Podlasiu. Z Knyszyna do Ksawerowa kawał 

drogi, bo Knyszyn to miasto położone między Białymstokiem 

a Ełkiem. Kiedy i dlaczego zdecydowała się Pani na przeprowadzkę 

do Ksawerowa? Knyszyn to piękne, jedno z najstarszych miast 

w Podlaskiem, ulubione miejsce króla Zygmunta Augusta, położone 

w atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie miejscu, niedaleko Puszcza 

Knyszyńska. Dlaczego Ksawerów, też piękny ale…?

Do Ksawerowa przyjechałam w 1985 roku – jak to się mówi – za mężem, 

w poszukiwaniu lepszego świata, życia. W tamtych latach Podlasie to była tak 

zwana Polska „B”. Długo jednak nie mogłam się przyzwyczaić do nowego 

miejsca, odnaleźć się w tych stronach, bardzo tęskniłam za swoim Knyszynem, 

za najbliższymi. Ale dzisiaj już nie wyobrażam sobie, żebym mogła mieszkać 

gdzie indziej, niż w naszym pięknym Ksawerowie. Tu urodziły się moje dzieci 

i wnuki – mówię o nich, że to osiem moich większych i mniejszych szczęść.

Gdzieś wyczytałem, że ten urok Knyszyna, Podlasia „natchnął Panią 

fantazją”, sprawił że już w szkole, w drugiej klasie podstawówki zaczęła 

Pani pisać wiersze. To prawda? Słowa do hymnu szkoły, który Pani 

napisała, uczniowie śpiewali podobno przez wiele lat. 

To prawda. Już w pierwszej klasie napisałam swój pierwszy rymowany wiersz 

o brzózce i kózce. Jako mała dziewczynka, gdy nie umiałam jeszcze pisać, 

też tworzyłam wierszyki, a starsze siostry cioteczne mi je zapisywały. W szkole 

recytowałam swoje wiersze na przeróżnych akademiach i konkursach. Byłam 

taką szkolną poetką, w ósmej klasie napisałam słowa do hymnu szkolnego, który 

rzeczywiście był wizytówką szkoły przez kilka lat. Zeszyty z wierszami 

z podstawówki i z liceum mam do dziś, to moje perełki, które trzymam schowane 

głęboko i w sercu, i szufladzie. Może kiedyś je wydam?

Ta „pisaninia”, jak Pani kiedyś nazwała pisanie przez siebie wierszy, 

układanie bajek dla dzieci, zostało z Panią już na zawsze, ponoć nie 

wyobraża sobie Pani bez tego życia. 

Tak, kiedyś nazywałam siebie wierszokletką, ale teraz jestem już chyba poetką, 

ponieważ moje wiersze zostały dostrzeżone przez innych twórców. Jak tylko 

pojawił się internet zaczęłam je publikować na portalach literackich 

i przedstawiać na konkursach, wiele z nich wygrałam. Sama wydałam trzy 

tomiki. Nawet nie spodziewałam się tak pozytywnego odbioru moich wierszy, 

pozytywne recenzje dostaję nawet z zagranicy. Mam swoich wiernych od lat 

czytelników, z którymi niejednokrotnie nawiązuję przyjaźnie. Natomiast bajki dla 

najmłodszych pisałam już wcześniej dla moich dzieci i wnuków. A ponieważ 

podobały się też innym maluchom, zaczęłam je publikować w sieci i na swoim 

koncie na Facebooku. W tym roku ukazała się moja nowa książka zatytułowana: 

„Przygody liczne i egzotyczne wszędobylskich Fruktaków”. To książka 

edukacyjna, z której jestem bardzo dumna, napisana rymem dla dzieci.

Śpiewanie jest dla mnie 

jak najsmaczniejszy deser

Fot. internet

Lucyna Mróz-Cieślik w programie The Voice Senior
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 Ja, mimo swego wieku, mam wciąż duszę małego dziecka, wciąż potrafię wczuć 

się w świat dzieci i przelać to wszystko na papier. Pewnie stąd bierze się moja 

lekkość pisania i nawiązywania relacji z najmłodszymi. Zainteresowanie dzieci 

moimi wierszykami i bajkami, sprawia mi wielką przyjemność i radość. Cieszę 

się tym także dlatego, że żyjemy przecież w dobie internetu, krótkich tekstów, 

informacji, czasem daleko od poezji.

Skąd tematy do wierszy, co Panią inspiruje? Kiedy się je czyta, można 

znaleźć wszystko: jest refleksja nad przemijaniem, zachwyt przyrodą, 

naturą, pokazanie, co Pani zdaniem jest czasem „nie tak” z nami, 

z naszym życiem, wzajemnymi relacjami. Ale są i wiersze o starym żelazku, 

o syfonie z nabojami… 

Piszę o wszystkim, wszystko mnie inspiruje: przyroda i ludzie, ich emocje, 

smutki i szczęścia, czas który przemija i związane z nim wydarzenia. Chłonę 

świat wszystkimi zmysłami: obrazami, dźwiękami, zapachami, dotykiem, 

smakiem, słuchem. Jestem dobrą obserwatorką życia i co zostawi ślad 

w moim sercu, to potem jest na papierze – „Co czuje serce i widzi oko”, tak 

nazwałam swoje tomiki wierszy. Ktoś mnie kiedyś nawet nazwał „rymowanym 

reporterem życia”. Sentyment i wspomnienia dawnych lat, czasu mojego 

dzieciństwa i młodości natchnęły mnie też do opisywania zwyczajnych 

przedmiotów domowego użytku, opisywania różnych wydarzeń, sytuacji 

z tamtych lat. Tak powstała i dalej powstaje „Klapka wspomnień – moje peerelki”. 

Zbiór zawiera ponad sto rymowanych krótkich wierszy-opowiastek. W kilku 

strofach zatrzymuję to, co odeszło, to co dla mojego pokolenia bywało ważne, 

a czasem wręcz nieosiągalne. Tamte czasy już nie wrócą, a ja mam cichą 

nadzieję, że może znajdzie się wydawca moich peerelek...

Niektóre Pani wiersze już zwędrowały daleko, na przykład pod Kraków, 

napisano do nich muzykę, powstały wideoklipy – Orkiestra Baczków 

nagrała klip do wiersza „Pani Plotka”.

Owszem, Orkiestra Baczków, finalista programu Mam Talent, poprosiła mnie 

o zgodę na wykorzystanie mojego wiersza „Pani plotka” do nagrania klipu 

i teledysku. Ale także już wcześniej we współpracy z panem Markiem Smugą 

powstała pastorałka „Magiczne chwile”, z panem Michałem Makulskim 

stworzyliśmy pastorałkę „Jak w bajce”.

Popularność zdobyła również piosenka „Pszczela rodzina” napisana przeze 

mnie do sztuki teatralnej dla dzieci, do której muzykę skomponował pan 

Jarosław Piątkowski, a która była z powodzeniem prezentowana także podczas 

Festiwalu Piosenki Wygraj Sukces. Można więc powiedzieć, że stałam się także 

autorką tekstów piosenek. 

Wiersze to nie wszystko. Zaczęliśmy od występów w Szansie na sukces 

i The Voice Senior, ale występuje Pani także w kabarecie, udziela się 

w ksawerowskim Domu Kultury. I nie śpiewa Pani piosenek z czołówek list 

przebojów, ale „Amsterdam” czy „Flamandowie” Jacques’a Brela. Skąd 

taki repertuar? 

Nigdy nie kształciłam się muzycznie ani teatralnie, ale duszą i sercem zawsze 

bliskie mi były utwory z pięknym tekstem i piosenki z artystycznym przekazem. 

To takie ciągoty w świat piosenki aktorskiej, gdzie mogę pokazać emocje 

zawarte w tekście, muzyce. Na pewno tym wyborom repertuaru sprzyja także to, 

że sama jestem tekściarką oraz poetką. I dlatego udział w musicalu 

„Brel-Burżuje”, w którym śpiewam te piosenki – musicalu, który mamy 

w repertuarze teatru Spectrum w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach 

– to nowa przygoda, nowe wyzwanie i pragnę takich więcej. 

Piosenka, kabaret – to wymaga przygotowania, czasu, to pewnie stres 

i trema. A co jest w zamian? Bo pewnie na pytanie, czy musi Pani to robić, 

będzie tylko jedna odpowiedź. To może zapytam inaczej – dlaczego musi 

Pani to robić? 

Zabrzmi to pewnie jak samochwalstwo, ale przygotowania do występu to dla 

mnie sama przyjemność, uwielbiam uczyć się tekstów, przyswajam je bardzo 

szybko, a próby to taki czas, gdy już się czuję jak na scenie podczas spektaklu. 

Na próby dosłownie lecę jak na skrzydłach. Śpiewanie to dla mnie najlepszy 

relaks i rozrywka, jest jak najsmaczniejszy deser. Lubię szperać w internecie 

w poszukiwaniu nowych piosenek do repertuaru. Po prostu muszę to wszystko 

robić, to mi daje siłę, energię i zdrowie, pozytywnie i aktywnie mnie nakręca, bez 

śpiewania i wszystkiego, co mu towarzyszy, jest mi zwyczajnie smutno.

Jak Pani godziła i godzi śpiewanie, kabaret, pisanie wierszy z codziennymi 

zajęciami, obowiązkami zawodowymi, domowymi? 

Jestem emerytką, więc czasu mam dużo na śpiew, pisanie i refleksję. 

Wcześniej, kiedy pracowałam, też na to znajdowałam czas, choć mój wyuczony 

zawód – ekonomistka bankowości spółdzielczej – i praca to nie były nigdy 

„artystyczne klimaty”. Ale mi to nie przeszkadzało, zawsze ciągnęło mnie 

do pisania, do muzyki i sceny. I nie było trudno to pogodzić, choć pomysł 

na wiersz przychodzi często niespodziewanie: kiedy coś robię w domu, coś 

pichcę, gdy jestem na spacerze. I to jest właśnie piękne. Wtedy od razu – jeśli to 

możliwe notuje pierwszą myśl, czasem od razu piszę wiersz. 

Jak ta artystyczna fantazja, która jest z Panią od lat, przydaje się 

w rodzinnych relacjach, w życiu? Jak na Pani pasję patrzą przyjaciele, 

znajomi?

Muszę przyznać, że czasami potrafię mocno bujać w „poetyckich obłokach” 

i wtedy jestem na wyłączność tylko dla siebie. Wiem też, że moja artystyczna 

i empatyczna dusza częściej fantazjuje, inaczej myśli i wszystkim chciałaby 

nieba przychylić, a to czasami bywa dla mnie „zgubne”. Ale generalnie chyba nie 

jestem zbyt uciążliwa, bo ludzie nawet mnie lubią, a ja lubię o nich pisać takie 

swojskie wiersze. Wspiera mnie rodzina, przyjaciele i znajomi, cieszą się ze mną 

z moich sukcesów, są ze mnie dumni. To jest miłe i daje tyle pozytywnych emocji, 

że chce się więcej i tworzyć, i pisać – po prostu chce się żyć! 

Jak podoba się Pani życie w Ksawerowie, w gminie Ksawerów? 

Czy czegoś Pani tu brakuje, czy wszystko jest akurat?

Ksawerów jest piękny, jest coraz piękniejszy. Moja rodzina z Podlasia, która 

mnie odwiedza, za każdym razem widzi zmiany: nowe ulice, fabryki – tu nic nie 

stoi w miejscu, ciągle coś się buduje, widać dobrą, gospodarską rękę włodarzy, 

dbałość o starszych mieszkańców gminy. Uwielbiam siłownię, która jest 

dosłownie kilka kroków od mego bloku – często z niej korzystam i niedługo 

napiszę o tym wiersz. Podoba mi się też piękny park przy Domu Kultury, gdzie na 

kamieniach parkowych są moje wierszowane zagadki o biedronkach i innych 

stworzonkach. Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Archiwum

Ze swoją najnowszą książką dla dzieci
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Czerwone serce na plastikowe nakrętki, które stoi przed wejściem do 
Urzędu Gminy Ksawerów, zostało po raz kolejny opróżnione. Ekipa 
Pozytywnie Nakręconych oraz Milenka i jej rodzice, dziękują naszym 
mieszkańcom za przekazywane nakrętki.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu z zasobu 
nieruchomości Gminy Ksawerów, zlokalizowanego na parterze 

budynku położonego w Woli Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 53.

14 lutego br. wójt gminy Ksawerów ogłosił przetarg ustny nieograniczony 
na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ksawerów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów 
ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, w dniu 22 marca 2023 r. w sali 
konferencyjnej na II piętrze o godz. 11.00 

Niezbędne dokumenty: treść zarządzenia, ogłoszenia oraz regulamin 
przetargu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów 
www.ugminy.ksawerow.com

Podziękowanie za zbiórkę 

plastikowych nakrętek

Seniorze, potrzebujesz wsparcia?

 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu 

- parter budynku przy ul. mjr. Hubala 53

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Archiwum

Podziękowanie za przekazane nakrętki

Serce z nakrętkami, jeszcze przed opróżnieniem

Referat Gospodarki Przestrzennej
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W niedzielę, 29 stycznia we wczesnych godzinach popołudniowych 
szkoła w Ksawerowie otrzymała informację o zalaniu. Awarii uległa 
sieć wodociągowa w starym budynku. Zostały zalane pomieszczenia 
na parterze – sale lekcyjne, przedszkolne, korytarze. Zniszczeniu 
uległa część mebli, pokrycie podłóg, pomoce dydaktyczne. 

Woda sięgała kilkunastu centymetrów. Dość szybko sytuację udało się 
opanować dzięki sprawnej akcji i pracy wielu osób, które mimo dnia wolnego 
i innych zaplanowanych aktywności (strażacy mieli wspierać zbiórkę 
WOŚP) niezwłocznie pospieszyły na miejsce zdarzenia.  

Szkoła serdecznie dziękuje za zaangażowanie i bezcenną pomoc: 
wójtowi Adamowi Topolskiemu, kierownikowi Gminnej Jednostki 
Wod – Kan Włodzimierzowi Ludziejewskiemu, strażakom z OSP Wola 
Zaradzyńska, fachowcom z brygady remontowej Road – Kan 
p. Adama Siwiery, wicedyrektor Lucynie Kasznickiej z mężem Pawłem, 
kierownikowi gospodarczemu szkoły p. Jackowi Szymańskiemu, 
pracownikom obsługi szkoły.
Placówka składa podziękowania za obywatelską postawę również 
p. Krzysztofowi Jędraszkowi, który, przechodząc obok, zwrócił uwagę na 
wodę wydobywającą się z kratek wentylacyjnych i szybko przekazał szkole 
tę informację.  

Awaria w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Wszystkiemu winna była ta rura wodociągowa, 
biegnąca pod posadzką w szkolnej toalecie

Usuwanie nagromadzonej wody ze szkolnego korytarza

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Bale karnawałowe w przedszkolach i w szkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

17 lutego br., przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych w Widzewie 
oraz oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, 
bawiły się znakomicie na balu karnawałowym.

Były wróżki, czarodzieje, piraci, superbohaterowie, kotki, księżniczki Elsy 
z Krainy Lodu oraz inne przepiękne stroje, które przygotowali rodzice 
przedszkolaków. A oprócz zabawy i wspólnych tańców były konkursy 
i pyszny poczęstunek.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Przedszkole ZSKDJ w Ksawerowie

5 dni wcześniej, 12 lutego w niedzielę, odbył się Rodzinny Bal 
Karnawałowy dzieci i rodziców z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie. 
Rodzice przedstawili wspaniałą bajkę pt. „Kot w butach”, był smaczny 
bigos i wiele innych dobroci kulinarnych, a przede wszystkim wspaniała 
zabawa pod wodzą p. Piotra Pająka. Podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych w pomoc przy organizacji balu oraz wszystkim, którzy się 
świetnie bawili.

Rodzice i siostry w roli aktorów przedstawili bajkę „Kot w butach”

Uczestnicy balu

Przedszkolaki z dwóch oddziałów w karnawałowych przebraniach

Fot. Przedszkole ZSKDJ w Ksawerowie

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

cd. na następnej stronie
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Przedszkolaki z grupy Misiów, zafundowały swoim babciom i dziadkom 
niezapomniane chwile podczas Walentynkowego Dnia Babci i Dziadka, 
który odbył się późnym popołudniem 14 lutego br. w Szkole 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. 

Dzieci przygotowane przez swoją nauczycielkę Grażynę Siarę pięknie 
recytowały, tańczyły i śpiewały. Całości dopełniły wspaniałe stroje 
i scenografia. 

Przejęci rolami mali aktorzy przypomnieli swoim dziadkom przeboje 
z dawnych lat, nie obyło się także bez wspólnych tańców z zaproszonymi 
gośćmi. Na zakończenie imprezy dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej Barbara Staszewska wraz z wójtem gminy Ksawerów 
Adamem Topolskim wręczyli ufundowane przez gminę Ksawerów nagrody 
za rodzinne dzieło w postaci "Choinki Jubileuszowej", które przedszkolaki 
wykonały razem ze swoimi rodzicami z okazji obchodzonego w tym roku 
szkolnym jubileuszu 100-lecia szkoły.

Walentynkowy Dzień Babci i Dziadka 

Warsztaty kaligraficzne
Ludowe tańce i konkursy dla babć i dziadków

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

1 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 
uczestniczyli w warsztatach kaligraficznych odbywających się 
w Muzeum Oświaty Ziemi łódzkiej. Siedząc w starych, zielonych 
ławkach, wśród zabytkowych pomocy naukowych i przyborów 
szkolnych, zapoznali się z eksponatami muzealnymi. 

Na początek, jak to w szkole bywa, zabrzmiał dzwonek, jednak zupełnie inny 
niż współczesny. Uczniowie klas VI-VIII dowiedzieli się, z jakich książek 
uczyli się ich poprzednicy kilkadziesiąt lat temu, czym i w jakich zeszytach 
pisali. Obejrzeli także pięknie kaligrafowane dawne świadectwa szkolne 
i legitymacje uczniowskie oraz fartuszki szkolne, w których nie chcieliby dziś 
chodzić na lekcje. Szczególnie zaskakujące okazały się dawne kary 
stosowane wobec uczniów. Nie obyło się bez klęczenia na grochu!
Następnie uczniowie mieli okazję zmierzyć się z trudną sztuką pisania gęsim 
piórem i piórem ze stalówką. Przepisywali fraszki autorstwa patrona szkoły - 
Igora Sikiryckiego. Zadanie nie było łatwe, atrament brudził kartki, dłonie 
i nosy, ale śmiechu i dobrej zabawy nikomu nie brakowało. 
Najpiękniejsze prace będą zaprezentowane podczas obchodów 100-lecia 
szkoły w maju 2023 roku. Warsztaty prowadziła p.Katarzyna Figurska.

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Uczniowie w zabytkowej klasie szkolnej

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Występ artystyczny z okazji Walentynkowego Dnia Babci i Dziadka

Ach, cóż to był za bal w Szkole Podstawowej w Ksawerowie! 
Po dłuższej przerwie, uczniowie znów mogli szaleć i integrować się 
podczas balu karnawałowego. 

Przepiękne i wymyślne stroje, muzyka, która porywała do tańca, balonowe 
dekoracje, przekąski, ścianka do zdjęć i nie tylko - oj, długo by wymieniać.

20 lutego br. w oddziałach przedszkolnych w Widzewie odbyła się 
wyjątkowa uroczystość - bal z okazji Dnia Babci i Dziadka. Seniorów 
przywitali: gospodarz gminy Ksawerów wójt Adam Topolski oraz 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie Maria 
Szaszkiewicz.

Zabawa przygotowana została w ludowej konwencji: tematyczne tańce,  
konkursy dla babć i dziadków oraz swojski poczęstunek - wiejski stół 
z bigosem, smalcem, ogórkami kiszonymi i ciastem drożdżowym. Impreza 
na długo zostanie w pamięci kochanych babć i dziadków.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za zorganizowanie balu 
i przygotowanie poczęstunku oraz dla nauczycieli za sprawowanie 
opieki nad uczniami podczas balu. Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Jak karnawał, to karnawał!

Fot. SP w Ksawerowie

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Ludowy program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków
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Ksawerów nie zawiódł

- rekordowa licytacja dla WOŚP!

Nasi strażacy też byli bezkonkurencyjni!

27 stycznia w GDKzB w Ksawerowie już po raz piąty odbyła się aukcja 
„PrzydaSie”, czyli licytacja rzeczy „z drugiej ręki”. Z dumą 
oznajmiamy, że udało się zebrać kwotę 3091,66 zł, dzięki której 
przyczyniliśmy się do osiągnięcia rekordowej sumy jaka padła 
w Sztabie Pabianickiej WOŚP!

- Licytowane dzisiaj przedmioty trafią do nowych właścicieli, można śmiało 
powiedzieć, że dostaną nowe życie. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie lub 
dla swoich najbliższych: odzież, drobne AGD, elektronikę, książki czy gry 
planszowe. Najważniejsze, że wspólnie pomagamy w szczytnym celu - 
mówił prowadzący aukcję Mikołaj Ogiński. 
- „Przydasie” w naszej gminie są już tradycją, a zainteresowanie 
mieszkańców tym szczytnym wydarzeniem jest z roku na rok coraz większe 
- dodaje Andżelika Baj, organizatorka imprezy.

Uczestnicy aukcji mogli posłuchać w międzyczasie takich utworów jak 
„Deszcz” Ireny Santor, czy „Kasztany” Nataszy Zylskiej, które zaśpiewały 
Ania Rzewuska i Paulina Czestkowska, uczestniczki Sekcji Wokalnej 
GDKzB.

To był 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i siódmy 
z udziałem strażaków z Jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej. 
Co prawda, na oficjalne wyniki ze Sztabu WOŚP Pabianice musimy 
jeszcze chwilę poczekać, ale już wiemy, że kwota zebrana przez dwójkę 
naszych strażaków - wolontariuszy wyniosła 5384,15 zł, bijąc 
dotychczasowy rekord jednostki o ponad 700 zł!

Strażacy kwestowali w Pabianicach, pod przewodnictwem druhny Marty 
Kociołek, w myśl tegorocznego hasła „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich - małych i dużych!”. Druhowie stawili się pod C.H Tkalnia dwoma 
zastępami (mniejszym Peugeotem i dużą, bojową Scanią), budząc niemałe 
zainteresowanie uczestniczących w finale i ciekawskich spacerowiczów. 
Dzięki temu puszki wolontariuszy błyskawicznie się zapełniły. Siema i do 
zobaczenia za rok!

Redakcja

Redakcja

Fot. Red.

Fot. I.Maciejewska

Ksawerowianie chętnie wspierali WOŚP 

Uczestnicy tegorocznej aukcji

Fot. OSP Wola Zaradzyńska

Kwestujący strażacy z jednostki w Woli Zaradzyńskiej

W aukcjach udział wziął również Krzysztof Habura, starosta powiatu 
pabianickiego, który przekazał m.in. pulę gadżetów związanych 
z powiatem pabianickim

Fot. Red.
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Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Zimowe półkolonie w GDKzB Bal karnawałowy

Tegoroczny, zimowy wypoczynek dla dzieci, odbył się w dwóch 
tygodniowych turnusach. Gminny Dom Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie przygotował na czas ferii różnorodny program, 
w którym zaplanowane zostały ciekawe wycieczki, zabawy 
niespodzianki i interesujące warsztaty.

Podczas zimowych półkolonii pn. „Artystyczne Zimowe Ferie Profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Ksawerów” 
(finansowanych ze środków gminy Ksawerów), których celem była 
organizacja czasu wolnego, służącego przeciwdziałaniu uzależnieniom, 
wzmacnianiu czynników chroniących oraz promocji zdrowego i aktywnego 
stylu życia, a także rozwijania kompetencji psychospołecznych dzieci 
i młodzieży, uczestnicy zimowego wypoczynku odkryli dotąd nieznane 
większości miejsca: Orientarium w Łodzi, Gigantów Mocy w Bełchatowie, 
Kręgielnię Król Kul oraz Park Rozrywki Mandoria. W ramach półkolonii 
dzieci wzięły również udział m.in. w zajęciach podnoszących kompetencje 
cyfrowe (tzw. „Cyfrowe Gok-i”), podziwiały spektakl Teatru Mała Mi, 
uczestniczyły w pogadankach z terapeutą ds. uzależnień.
Dwa turnusy, które minęły bardzo szybko, były czasem radości, zimowego 
odpoczynku, nawiązywania nowych przyjaźni i poszerzania wiedzy.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się i pomogli zorganizować tegoroczne półkolonie (Gminie 
Ksawerów, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz 
terapeucie ds. uzależnień p. Ewie Solarskiej).

11 lutego br. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
odbył się Bal Karnawałowy Strefy Seniora. Fantastyczne przebrania, 
eleganckie suknie - dużo by opowiadać. O oprawę muzyczną zadbał 
Dj Michu, na parkiecie było bardzo gorąco. Dodatkową atrakcją dla 
uczestników była Foto-budka. Bawiliśmy się doskonale!

GDKzB / Redakcja

GDKzB / Redakcja

Półkoloniści z opiekunami podczas pierwszego turnusu

Zimowe półkolonie w GDKzB

Tegoroczny, zimowy wypoczynek dla dzieci, odbył się w dwóch 
tygodniowych turnusach. Gminny Dom Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie przygotował na czas ferii różnorodny program, 
w którym zaplanowane zostały ciekawe wycieczki, zabawy 
niespodzianki i interesujące warsztaty.

Podczas zimowych półkolonii dzieci odkryły dotąd nieznane większości 
miejsca: Orientarium w Łodzi, Gigantów Mocy w Bełchatowie, Kręgielnię 
Król Kul oraz Park Rozrywki Mandoria. Wzięły udział m.in. w zajęciach 
podnoszących kompetencje cyfrowe (tzw. „Cyfrowe Gok-i”), podziwiały 
spektakl Teatru Mała Mi, lecz przede wszystkim znakomicie się bawiły. 
Dwa turnusy, które minęły bardzo szybko, były czasem radości, zimowego 
odpoczynku, nawiązywania nowych przyjaźni i poszerzania wiedzy.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się i pomogli zorganizować tegoroczne półkolonie (m.in. 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie za wsparcie 
finansowe oraz psycholog p. Ewie Solarskiej). GDKzB / Redakcja

Półkoloniści z opiekunami podczas pierwszego turnusu

Giganci Mocy w Bełchatowie

Bawiliśmy się doskonale!

W Parku Rozrywki Mandoria...

...oraz kreatywne warsztaty modowe

Uczestnicy balu karnawałowego

Więcej dowiesz się na...

www.kultura-ksawerow.pl
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Fotografie: Basket 4EVER Ksawerów

Koszykarki z Ksawerowa 

na European Girls Basketball League!

Nasi zapaśnicy najlepsi w województwie!

Styczeń tego roku rozpoczął się niezwykle udanie dla zawodniczek 
trenera Patryka Dembowskiego, które zagrały udany turniej na Litwie. 

Koszykarki grające na co dzień w wojewódzkiej lidze U15, pojechały 
zmierzyć się z najlepszymi drużynami w Europie. Ekipa z Ksawerowa 
zagrała mecze z drużynami z Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. Finalnie, 
ksawerowianki rozegrały pięć spotkań, z czego trzy były wygrane.
Nagrody indywidualne zdobyły: MVP drużyny została wybrana Kaja 
Serednicka . All Star turnieju została wybrana Karolina Jarmakowska.

Zdobyte w zawodach doświadczenie nasze koszykarki wykorzystają 
zapewne w swoich najważniejszych meczach ligowych.  Gratulacje dla 
trenerów i całego zespołu!

Trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, na początku roku 
otrzymało mistrzowskie tytuły w zapasach za 2022 rok. Chłopcy na co 
dzień trenują w PTC Pabianice i są w gronie najlepszych zapaśników 
województwa łódzkiego. 

Podczas mistrzostw województwa w zapasach w stylu klasycznym, które 
rozegrano na matach w Zgierzu, po najcenniejsze trofea sięgnęli: Piotr 
Jarzębski kategoria wagowa 52 kg, Łukasz Jarzębski kategoria 
wagowa 57 kg i Mateusz Godlewski kategoria wagowa 62 kg. 
Brawa dla zawodników i sztabu trenerskiego!

Basket 4EVER Ksawerów

Redakcja

Fot. Basket 4EVER Ksawerów

Drużyna z Ksawerowa podczas turnieju na Litwie 
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Fot. Archiwum

Nasi zapaśniczy mistrzowie (od lewej): Piotr Jarzębski, 
Mateusz Godlewski i Łukasz Jarzębski

Więcej dowiesz się na...

www.ugminy.ksawerow.com
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Zimowy sparing w Sieradzu w ramach przygotowań do rundy wiosennej

Seniorzy zaczynają rozgrywki

W połowie ferii zimowych piłkarze rocznika 2013-2014 GKS Ksawerów 
zostali zaproszeni przez drużynę Football Academy Sieradz 
do rozegrania meczu sparingowego. Mecz wypadł bardzo obiecująco 
i z dobrym wynikiem dla naszej drużyny. 

Młodzi piłkarze powoli przyswajają założenia taktyczne narzucone przez 
trenerów, której pozytywne efekty już widać na boisku. W meczu 
zadebiutował nowy bramkarz drużyny - Leon, który popisał się kilkoma 
fantastycznymi interwencjami. Do zobaczenia na boisku!

Piłkarze seniorskiej drużyny GKS Ksawerów rozpoczynają rundę 
wiosenną. Pierwsze dwa mecze zagrają na wyjeździe - z Termami 
Uniejów i Stalą Głowno.

Pierwszy mecz u siebie zagramy 1 kwietnia w sobotę o godz. 15.30 
z drużyną Włókniarza Pabianice. Już dzisiaj zapraszamy do wspólnego 
dopingowania! 

Nabór uzupełniający
- zapraszamy na treningi do GKS Ksawerów!

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Piłkarze GKS Ksawerów z rocznika 2013-2014 z kolegami z drużyny Football Academy Sieradz

Urząd Gminy Ksawerów poszukuje 
kandydata do pracy w charakterze

 Wszelkich informacji udziela kierownik 
Referatu Organizacyjnego Urzędu 
Gminy Ksawerów Marzena Idczak 

tel. (42) 213 80 50 wew. 44

konserwatora 
na stadionie w Woli Zaradzyńskiej

konserwatora 
na stadionie w Woli Zaradzyńskiej

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców,

którzy kochają piłkę nożną,

do grup treningowych 

w klubie GKS Ksawerów:

Grupa 2015 i młodsi

tel. 795 619 337

Grupa 2013-2014

tel. 600 835 113

Grupa 2011-2012

tel. 502 778 426

Grupa 2005

tel. 505 873 403   

Fot. GKS Ksawerów
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