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egzemplarz bezpłatny

W numerze
Kolejna biała sobota

O symbolicznej mowie kwiatów z florystkami
- Zdzisławą Szydłowską i Mirosławą Stasiak

już w październiku!!!
Fot. Red.

Bezpłatne badania
profilaktyczne
i szczepienia przeciwko grypie
dla mieszkańców gminy
strona 4

Fabryka Miele pnie się do góry
Fot. Red.

strona 7

Witaj szkoło - rozpoczęcie
nowego roku szkolnego
Fot. Red.

Kiedy kwiaciarz przygotował bukiet z trzech goździków ułożonych na krzyż,
z zielonym asparagusem, plastikową wstążką na drucie i obowiązkowym sreberkiem
- to było coś! Dzisiaj modne są proste formy, dużo zieleni i różnorodne kwiaty,
mówią Zdzisława Szydłowska (z lewej) i Mirosława Stasiak strona 10
gazeta samorządu terytorialnego
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AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy pamiętają - uroczystości rocznicowe

Samorządowcy na radzie pedagogicznej

W sierpniu dwukrotnie delegaci mieszkańców naszej gminy oddali cześć
walczącym i poległym podczas II wojny światowej.

Przedstawiciele gminnego samorządu uczestniczyli (po raz pierwszy)
w posiedzeniu rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.

W 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego samorządowcy - wójt
Adam Topolski i przewodniczący rady gminy Arkadiusz Jędrzejczyk, uczcili
minutą ciszy pamięć o dramatycznych wydarzeniach tamtych lat.
Samorządowcy złożyli (jak co roku) symboliczną wiązankę kwiatów pod
obeliskiem przy GDKzB w Ksawerowie.
W dniu 31 sierpnia mieszkańcy spotkali się pod GDKzB w Ksawerowie,
aby oddać hołd walczącym oraz upamiętnić 79. rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Redakcja

Obecność naszych włodarzy w tym ważnym wydarzeniu podyktowana była
m.in. włączeniem (od 1 września br.) Gimnazjum w Ksawerowie do Szkoły
Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie. W tym roku szkolnym
- w kwietniu 2019 r. - egzaminy końcowe obejmą klasy ósme oraz ostatni
rocznik klas gimnazjalnych. W czerwcu przyszłego roku uczniowie siedmiu
klas zakończą naukę w ksawerowskiej szkole. W ich miejsce powstaną dwie
lub trzy nowe klasy. Rodzi to sytuację, w której kilka pomieszczeń klasowych
może być niewykorzystanych. Dlatego też nie podjęto dotychczas decyzji
o budowie nowego przedszkola. Być może, co okaże się w niedalekiej
przyszłości, puste pomieszczenia klasowe zostaną zagospodarowane
z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy.

Fot. Red.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej
Fot. Red.

To nie koniec zmian w ksawerowskiej "podstawówce", nowym dyrektorem
szkoły została mgr Maria Szaszkiewicz (więcej na str. 16).
- Jestem zadowolony z aktualnej kadry zarządzającej Szkołą Podstawową
w Ksawerowie. Dyrektor Maria Szaszkiewicz oraz wicedyrektor Mariusz
Kałowski są mieszkańcami naszej gminy. Również Renata Kwiecień, obecna
druga wicedyrektor placówki, posiada swoje korzenie w Ksawerowie - mówi
wójt Adam Topolski.
- To gwarancja zaangażowania i dbałości o dobry wizerunek szkoły - dodaje
gospodarz gminy.

Redakcja

Fot. Red.

Obelisk pod GDKzB w Ksawerowie

Jest szansa, że kierowcy zwolnią na Łódzkiej

Przedstawiciele Urzędu Gminy Ksawerów wspólnie z pracownikami szkoły
Fot. Red.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego sprawdził zasadność montażu
urządzenia do pomiaru prędkości przy ul. Łódzkiej w Ksawerowie. Jest duża
szansa na realizację tego zadania.
Redakcja
Fot. Red.

Ulica Łódzka w Ksawerowie, wniosek o montaż rejestratora został ujęty
w rejestrze wniosków, a jego ewentualna realizacja zależy od tego,
czy projekt unijny (w ramach którego urządzenie byłoby zainstalowane)
otrzyma środki finansowe.
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Rodzinny piknik sołecki strzałem w dziesiątkę
Wspólne konkursy, zabawy na dmuchańcach i trampolinach, malowanie
buziek, szczudlarze, olbrzymie bańki mydlane oraz słodkie przekąski właśnie tak wyglądał piknik sołecki zorganizowany kolejny raz przez
sołectwo Ksawerów - Zachód. Jak zwykle było miło, rodzinnie i rozrywkowo.
W sobotnie popołudnie (1 września) na boisku sportowym przy ZSCKR
w dawnym Widzewie na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji. Były
grillowane kiełbaski, kolorowa wata cukrowa i popcorn, rodzinne animacje
i konkursy oraz wiele innych atrakcji.
- Pomysł na organizację takiego pikniku "wyszedł" od naszej rady sołeckiej.
Tegoroczne spotkanie, zorganizowane w ramach budżetu sołeckiego,
jest już trzecim z kolei. Dzięki dobrej współpracy z gospodarzem gminy
wójtem Adamem Topolskim, z każdym rokiem możemy zapewnić jeszcze
więcej atrakcji i niespodzianek dla naszych mieszkańców - mówi sołtys
Michał Błaszkowski.
- Integracja mieszkańców jest ważna i potrzebna. Dlatego staramy
się wspomagać takie sąsiedzkie inicjatywy - dodaje skarbnik gminy Ewa
Łuczyńska.
Redakcja

Malowanie buziek

Wspólna zabawa i konkursy

Wyścigi drużynowe z utrudnieniem

Zawody w jeździe na monocyklu
Mega wielkie bańki mydlane

Hops do góry - zabawy na dmuchańcach

Sołtys Michał Błaszkowski (z prawej), wójt Adam Topolski (z herbem gminy
na przedramieniu) i radny Maciej Bartos pozdrawiają wszystkich czytelników

Fotografie wykonała redakcja
nr 7/2018
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Jezusowe Promyki i Promyczki na Mazurach

Podczas wspólnego "kajakowania"

Tradycją są już coroczne, wakacyjne wycieczki Scholi parafii MBC
w Ksawerowie w różne rejony Polski. W tym roku młodzi ksawerowianie
wyruszyli na Mazury, dokładnie do Wilkas, Giżycka i Św. Lipki.

Biała sobota - kolejna edycja już w październiku!

Wędrówkę rozpoczęła wspólna modlitwa, która była siłą i mocą
w przeżywaniu tych pięknych dni. W programie wycieczki były m.in. takie
atrakcje jak: kajaki i rowery wodne, zwiedzanie twierdzy Boyen, Giżycka
oraz św. Lipki (Sanktuarium Maryjnego) czy rejs statkiem "Posejdon"
po jeziorze Niegocin.
Parafia MBC w Ksawerowie

Organizator

Patronat honorowy
Wójt Gminy Ksawerów

Wójt gminy Ksawerów i dyrektor MEDiKSA zapraszają mieszkańców
w dniu 6 października 2018 r. na VIII edycję białej soboty pn. ZDROWA
RODZINA -ZDROWA GMINA.

Pozdrawiamy z przepięknych Mazur

Akcję, która odbędzie się w ośrodku zdrowia MEDiKSA w godzinach
10.00 -14.00, ponownie objął patronatem wójt Adam Topolski.
Środki finansowe przeznaczone przez nasz lokalny samorząd umożliwią
organizatorowi SPZOZ MEDiKSA zaproponowanie szerokiej oferty
badań profilaktycznych m.in.: cytologii, mammografii, konsultacji
lekarzy specjalistów, USG tarczycy i piersi, Echo serca, testów PSA oraz
nauki samobadania piersi.

Wójt Adam Topolski po raz kolejny sfinansuje osobom powyżej 65 roku
życia (będących mieszkańcami naszej gminy i pacjentami MEDiKSA)
szczepienia przeciw grypie.
Pracownicy ośrodka zdrowia będą w tym dniu świadczyli usługi
nieodpłatnie, a koszt wszystkich ewentualnych badań pokryje
organizator, Gmina Ksawerów i NFZ. Szczegóły już niebawem
na ulotkach i plakatach.
MEDiKSA

Fotografie wykonała parafia MBC w Ksawerowie
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Kanalizacja nie jest koszem na śmieci
- niestety nie dla każdego!

Nowy układ drogowy
ułatwi obsługę terenów inwestycyjnych

Coraz więcej uliczek w naszej gminie ma wodociąg i kanalizację. Inwestycje
dot. budowy nowych sieci wodno-kanalizacyjnych są jednymi
z najważniejszych, podczas corocznego planowania kalendarza prac
w terenie. Mieszkańcy, którzy z determinacją zabiegają o wybudowanie
kanalizacji w swojej ulicy, nie zawsze (niestety) pamiętają o właściwym
korzystaniu z tego cywilizacyjnego dobrodziejstwa.

20 sierpnia samorządowcy z Ksawerowa podpisali porozumienie z sąsiednią
Gminą Miejską Pabianice, dzięki któremu wybudowany zostanie odcinek
drogi obsługujący tereny inwestycyjne wzdłuż ul. Miele (dawny odcinek
ul. Giełdowej).

- To w naszym wspólnym, sąsiedzkim interesie jest, aby kanalizacja była
sprawna. Niestety, w studzienkach kanalizacyjnych i przepompowniach
znajdujemy najróżniejsze przedmioty, które nigdy nie powinny trafić
do sieci. Jabłka, ubrania, patyczki higieniczne czy części samochodowe –
to tylko wybrane przykłady. W ul. Granitowej zapchała się niedawno
pompa. Ktoś mało odpowiedzialny wrzucił do kanalizacji duży kawałek
materiału. Skutek? Musieliśmy wyjąć urządzenie i dokładnie, kawałek
po kawałku je wycinać. Gdybyśmy tego nie zrobili, każda z sześciu
podłączonych do sieci posesji, miałaby poważny problem. Jaki? Można
sobie odpowiedzieć – mówi kierownik Gminnej Jednostki Wod-Kan
Ksawerów Włodzimierz Ludziejewski.

W ramach inwestycji, której wykonawcą będzie Gmina Ksawerów,
powstanie m.in. łącznik północny ul. Miele z drogą serwisową drogi
krajowej S14 oraz nowe rondo – w miejscu obecnego skrzyżowania
ul. Rypułtowickiej z drogą serwisową drogi krajowej S14. Termin realizacji
tego zadania określony został do końca maja przyszłego roku.
Redakcja
Fot. Red.

Fot. GJWK Ksawerów

Skrzyżowanie ul. Rypułtowickiej z drogą serwisową drogi S14
Fot. Red.

Zapchana pompa w ul. Granitowej

- W przypadku poważniejszych awarii posiłkujemy się firmą zewnętrzną.
Każdorazowe udrożnienie przepompowni to koszt od 2 do nawet 4 tys. zł.
Takich awarii w skali roku jest kilkanaście. Do tego dochodzą zapchania
"na sieci" i dodatkowy, porównywalny koszt. Kwota robi się ogromna!
Gdybyśmy użytkowali kanalizację zgodnie z jej przeznaczeniem,
moglibyśmy przeznaczyć te pieniądze na budowę sieci w kolejnych ulicach.
A tak, niedrożności i awarie powodują wzrost opłat za odbiór ścieków –
dodaje.
Fot. Red.

Łącznik północny ul. Miele (w tle) z drogą serwisową drogi S14
również zostanie przebudowany

Remont parkingu w Widzewie
Wspólnota mieszkaniowa bloków A i B przy ul. Rzepakowej w Widzewie
remontuje nawierzchnię parkingu.
Wykonawca inwestycji w ramach prowadzonych prac położy ażurowe płyty
Redakcja
betonowe typu JOMB.
Fot. Red.

Pogotowie kanalizacyjne przepycha sieć kanalizacyjną
na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II i Szkolnej

Rachunek wydaje się prosty. Korzystając z kanalizacji zgodnie z jej
przeznaczeniem wszyscy oszczędzamy. Oszczędności które zostają
w budżecie, to dodatkowe inwestycje z których wspólnie korzystamy.

Parking w trakcie remontu

Redakcja
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100 - LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

AKTUALNOŚCI

Rekordowy rok inwestycyjny!
Prace inwestycyjne trwają w najlepsze. Bieżący rok zapowiada
się rekordowo w dotychczasowej historii gminy, biorąc pod uwagę ilość oraz
zakres prac remontowych w terenie.
Trwa wymiana nawierzchni w wybranych ulicach. W ramach tej inwestycji
wykonawca kładzie nowe nakładki asfaltowe i utwardza pobocza.

Ulica Obwodowa po remoncie...

W ul. Mickiewicza będzie nowy asfalt

...i ul. Granitowa

Ulica Cienista (i sąsiednia Spacerowa) w trakcie wymiany nawierzchni

W ulicy Kościuszki położono nakładkę wraz z odwodnieniem

W strażnicy OSP ruszyła rozbudowa części garażowej, strażacy szykują
miejsce na nowy, ciężki samochód bojowy.
Prace remontowe obejmą zachodnią część istniejącego budynku.
Część garażowa budynku OSP będzie obiektem parterowym
i niepodpiwniczonym. Dobudowany garaż będzie posiadał stropodach oraz
wrota bramowe. Powierzchnia nowej części wyniesie ok. 79 m2,
a termin realizacji inwestycji wyznaczony został do 1 października br.

Budowa nowej części garażowej w budynku OSP na Woli przeznaczonej
dla ciężkiego samochodu bojowego. Koszt nowego auta to ok. 1 mln zł.,
z czego gmina dołoży ok. 250 tys. zł.

Fotografie wykonała redakcja
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AKTUALNOŚCI
Na ukończeniu jest remont odcinka powiatowej części ul. Wschodniej
(od ul. Bednarskiej do ul. Żeromskiego). Wykonawca tej inwestycji
kontynuował rozpoczęty na pierwszym - wyremontowanym już odcinku zakres robót, czyli nawierzchnię, chodnik i ścieżkę rowerową.

Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce z zewnątrz wygląda ciekawie,
budowlańcy prowadzą aktualnie prace wykończeniowe wewnątrz nowej
świetlicy.
Świetlica będzie budynkiem parterowym, z wydzieloną salą główną w której
tak jak przed laty, będą organizowane spotkania mieszkańców.
Zaprojektowany będzie funkcjonalny aneks kuchenny, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie higieniczno-sanitarne (WC oraz WC dla osób
niepełnosprawnych), a także pomieszczenie techniczne. Nowy budynek
będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez
pochylnię zlokalizowaną przy wejściu głównym.
Redakcja

Wspólnymi siłami (Ksawerów partycypował w kosztach)
udało się wyremontować kolejną część powiatowej ul. Wschodniej

W ul. Letniej ułożona została nowa nawierzchnia z kostki brukowej.

Świetlica wiejska w Nowej Gadce

Bez dziur, kurzu i kałuż - ul. Letnia po remoncie

W ramach zadania "Projekt i budowa ulicy Malinowej w Ksawerowie wraz
z odwodnieniem" położono system odwadniający ulicę. Jeszcze w tym roku
wymieniona zostanie nawierzchnia (na płyty JOMB).
Na placu budowy fabryki Miele postawiono konstrukcję stalową
i zamontowano prefabrykaty. Krajobraz budowy zmienia się z każdym
dniem, a postępy prac widać gołym okiem.

Dowiedz się więcej na...
Budowa fabryki pralek przy ul. Miele (odcinek ul. Giełdowej

www.gmina.ksawerow.com
Fotografie wykonała redakcja
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Brygada w terenie

MEDiKSA widoczna po zmroku

Pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej wykonali dodatkowe
odwodnienie newralgicznego punktu przy narożniku ulic: Cichej
i Wschodniej.

Na budynku Ośrodka Zdrowia (od ul. Jana Pawła II) założony został nowy
szyld świetlny.

Uciążliwe rozlewisko (występujące po opadach deszczu) powinno nareszcie
zniknąć.
Redakcja
Fot. UG Ksawerów

Oprócz znaku logo MEDiKSA i strzałki kierunkowej, zamontowany został
również napis informujący o siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ksawerowie. Pomalowany i oznakowany budynek z zagospodarowanym
terenem wokół wygląda bardzo estetycznie.
Redakcja
Fot. Red.

Budowa odwodnienia przy ul. Cichej
Fot. Red.

Nowy szyld świetlny (po zmroku)
Fot. Red.

Prace porządkowe (w tym koszenie traw i zamiatanie ulic) na terenie naszej
gminy leżą w gestii pracowników gminnej brygady remontowo-budowlanej
Fot. UG Ksawerów

Podświetlane litery ŚDS-u w Ksawerowie
Fot. Red.

Nasadzenia przed wejście do MEDiKSA
8
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Zapraszamy na spotkanie
z sędzią Anną Marią Wesołowską

Składanie wniosków na nowy okres świadczeniowy

Fot. Archiwum

Sędzia Anna Maria Wesołowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przypomina
czytelnikom, że cały czas można składać wnioski w sprawie świadczenia
“Dobry start" (300+), świadczenia wychowawczego (500+) oraz innych
świadczeń rodzinnych na nowy okres świadczeniowy.
Żeby otrzymać świadczenie “Dobry start” (300+) należy złożyć wniosek
do dnia 30 listopada br. Osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze
(500+) w bieżącym okresie świadczeniowym, chcąc zachować ciągłość
uprawnień do pobierania tego świadczenia, powinny złożyć taki wniosek
do dnia 31 października br.
Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz tradycyjną w formie
papierowej.
Wszelkich informacji w tym temacie udzielają pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie pod numerami telefonów:
42 213 89 91 lub 511 459 724.

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 jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego
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").
GOPS

Z cyklu - nowe miejsca w gminie

Nowy stomatolog rodzinny

Kalendarz ogrodnika
Wrzesień
W tym miesiącu zbieramy (i przetwarzamy) owoce oraz warzywa, które
w tym okresie masowo dojrzewają. Wrzesień (lub nawet początek
października), to dobry moment na wysadzanie roślin cebulowych
np. tulipanów, narcyzów, krokusów, a także szafirków.
Jeżeli planujemy założyć nowy trawnik, możemy to zrobić również
własnie teraz, żeby zdążyć z "wyprowadzeniem" trawnika przed
pierwszymi przymrozkami.
We wrześniu zaczynamy dzielić i przesadzać byliny kwiatów dwuletnich
na rabaty, które zdążą się ukorzenić jeszcze przed zimą (np. bratki
czy goździki brodate). Po zaschnięciu liści wykopujemy kwiaty ozdobne
(m.in. dalie, kanny, mieczyki), przycinamy je krótko i zimujemy
w pomieszczeniu (np. w skrzyneczkach, przesypane ziemią lub torfem).
Pamiętajmy o usunięciu chwastów w ogrodzie, żeby nie dopuścić do ich
rozsiewania.

Redakcja

nr 7/2018

W Ksawerowie otworzono rodzinną klinikę stomatologiczną. Gabinet
w swojej ofercie posiada takie usługi jak m.in. podstawowe leczenie
zębów (również u dzieci powyżej 4 r.ż.), RTG, chirurgię czy protetykę.
Klinika dysponuje aparaturą do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu,
potocznie zwanym gazem rozweselający (dla osób bojących
się dentysty). Umożliwia to wykonanie zabiegu bez bólu,strachu i złych
Redakcja
wspomnień.
Fot. Red.

Fot. Red.

To tutaj przyjmuje stomatolog rodzinny
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Fot. Archiwum

O symbolicznej mowie kwiatów
z florystkami: Zdzisławą Szydłowską i Mirosławą Stasiak
Każdy kwiat w swoim rodzaju i kolorze symbolizuje inne uczucie. Poprzez
pojedyncze rośliny, okazjonalne kompozycje lub śmiałe bukiety okazujemy
miłość, pamięć o drugiej osobie, szacunek, a także tęsknotę. Na przełomie
ostatnich dziesięcioleci kwiatowa symbolika ewaluowała. Dzisiaj
traktujemy ją z lekkim przymrużeniem oka. Warto jednak znać kwiatowy
savoir-vivre, czyli zasady o jakich powinniśmy pamiętać dobierając
i wręczając kwiaty. Zapraszam na rozmowę z kwiaciarkami i mieszkankami
naszej gminy - Zdzisławą Szydłowską i Mirosławą Stasiak.
Czy moda na kwiaty też może się zmieniać?
Z.S. – Oczywiście, tak jak w większości innych dziedzin. Branży kwiatowej
moda na pewno nie omija. W latach 70. robione były bukiety i wieńce z tego,
co uprawiano w naszym kraju - z róż, tulipanów, chryzantem, pędzonych
bzów, goździków ogrodowych oraz goździków w odmianie "chabaud", które
były podstawą w uprawie goździka szklarniowego i gałązkowego. Modne
były również kalle i konwalie. Goździki, które pojawiły się szybko i w dużych
ilościach, były bardzo wiotkie i trzeba było usztywniać je drutem. Pamiętam,
że drut kupowało się w lokalnych GS-ach na wagę (uśmiech),
a następnie przepalało w piecu żeby był miękki. Kiedyś widziałam bukiet
w którym było 17 kwiatków i 26 kawałków drutu, którymi drutowane były
kwiaty i liście. Goździki wyparła gerbera, przede wszystkim ta sprowadzana
z Holandii. Te kwiaty były i są w szerokiej kolorystyce i różnej wielkości
koszyczka. Początek XXI wieku to spektakularny powrót róż w olbrzymich
ilościach, importowanych z Holandii, Izraela i Afryki, ze względu na ich tani
koszt uprawy - najczęściej dosłownie "pod chmurką". Kwiaty doniczkowe
nie były tak popularne jak obecnie, wręczano je w formie dekoracyjnych
koszy tylko podczas ważniejszych uroczystości. Z czasem otworzyliśmy
się na bogaty świat roślin, dodatków i ozdób z importu. Dzisiaj bardzo
modne są eustomy, hortensje, czy peonie - które można kupić o każdej porze
roku i są bardzo popularne w ślubnych aranżacjach. Wiosną królują
tulipany, a latem bukiety łąkowe tzw. "wiechcie". Jesienią słoneczniki,
gałązki dzikiej róży, astry i drobne chryzantemki. Zimą storczyki oraz
amarylisy. Bardzo popularna róża zwana królową kwiatów, dostępna jest
w sprzedaży przez cały rok. A bukiety? Dawniej układano jednostronnie
- w trójkąt, który miał bogaty przód i skromny tył. Teraz robi się bukiety
okrągłe, ułożone skrętolegle i "podbudowane" zielenią. Wiele gatunków
uważanych za sezonowe, można obecnie kupić o każdej porze roku - tylko
cena jest różna.
M.S. – Na przełomie tych wszystkich lat zmieniał się także sposób
komponowania i podawania kwiatów. Kiedyś, ówcześni bukieciarze
przygotowywali skromne bukiety w których prym wiodły goździki –
najczęściej dwa lub trzy kwiaty ułożone na krzyż, asparagus springeri,
plastikowa wstążka na drucie, koniecznie sreberko i kryza – czyli srebrna
folia (uśmiech). Luksusem był asparagus plumosus. Dzisiaj taka kompozycja
byłaby w złym guście. Obecnie modne są proste formy, dużo zieleni
i elementy ozdobne takie jak juta, rafia czy kora.
Z.S. – Wracając do owego sreberka pamiętam, że był problem z jego
dostępnością. Zazwyczaj docinało się je ze zwojów przygotowanych
do kapslowania butelek z mlekiem. Sreberko przez długi okres czasu
cieszyło się niesłabnącą popularnością wśród bukieciarzy. Floryści
go nie stosowali, wiążąc bukiet rafią sztuczną lub naturalną. Kiedyś, młody
dżentelmen przychodził na spotkanie z dziewczyną trzymając różę
z paseczkiem sreberka lub maleńki bukiecik zrobiony np. z pachnącego
groszku. Dzisiaj ta tradycja niestety zanika.
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Ksawerów lata 80. ub.w - Pani Mirosława w swojej szklarni
wśród popularnych gerber
Fot. Archiwum

Pani Zdzisława z własnoręcznie wykonanym
bukietem na abażurze starej lampy

A symbolika samych kwiatów?
M.S. – Tutaj zasady pozostają raczej niezmienne. Jeżeli wręczamy bukiet
z kilku kwiatów, ich ilość powinna być nieparzysta. Wbrew ogólnej opinii
nie chodzi tu o przesądy zwiastujące nieszczęście, lecz o względy
kompozycyjne - lepiej wygląda bukiet z siedmiu, niż z sześciu kwiatów.
W sytuacji, kiedy ich dokładna liczba nie jest zauważalna, to ta zasada
nie ma zastosowania, bo która z kobiet nie chciałaby dostać od ukochanego
bukietu ze stu róż (uśmiech)? Odstępstwem od tej reguły pozostają
uroczystości żałobne, gdzie uważa się, że ilość kwiatów powinna być
parzysta. W epoce PRL-u kwiaty wręczało się na każdą okazję. Dzisiaj, tak jak
wspomniała moja rozmówczyni, raczej sporadycznie. Kiedy moi rodzice
uprawiali kwiaty, z których dostępnością w owych czasach był bardzo duży
problem, na popularne imieniny Jadwigi wręczało się nawet wiązanki
z chryzantem.
Z.S. - Niezależnie od rodzaju kwiatów, kolor czerwony symbolizuje
zazwyczaj płomienne uczucie, biały niewinność, fioletowy nostalgię i żal,
pomarańczowy nadzieję, żółty podejrzliwość, a różowy przyjaźń i zaufanie.
Największą symboliką charakteryzują się róże. Białe oznaczają wierność,
różowe elegancję i wdzięk, żółte zazdrość, herbaciane wdzięczność
i podziękowanie, natomiast czerwone mówią "kocham".
Jak długo pasjonujecie się Panie kwiatami?
Z.S. – Od dziecka uwielbiałam przebywać wśród roślin. Przyroda zawsze
mnie fascynowała. Los skierował mnie i mojego przyszłego męża do Szkoły
Ogrodniczej przy ZSR w Widzewie.
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Po jej ukończeniu zostaliśmy pracownikami w gospodarstwie szkolnym, mąż
jako kierownik działu ogrodniczego a ja, po ukończeniu SN, nauczycielem
zawodu kwiaciarstwa. Pracowałam w Widzewie 15 lat, mąż 17 lat. Pierwsze
kompozycje robiłam wg tego co mi serce dyktowało, a także w zależności
od dostępności samych kwiatów. Byłam samoukiem. Roczną Szkołę
Florystyczną ukończyłam w Warszawie i przez 13 lat prowadziłam
kwiaciarnie w Ksawerowie. Równolegle prowadziłam kursy i warsztaty
z florystyki, a także uprawiałam - wspólnie z mężem - kwiaty. Mieliśmy m.in.
różne rodzaje róż, chryzantem, goździki i gipsówkę, które wykorzystywałam
w swoich bukietach. Do dzisiaj pamiętam zapach mojej ulubionej róży
"Duftwolke" (re. chmura zapachu). Cudowna woń. Obecnie kwiaty już tak
nie pachną, a jeszcze kilkanaście lat temu ich aromat był znacznie bardziej
wyczuwalny.
M.S. – Kwiaty są również moją pasją. W gospodarstwie rodziców rosły ich
najróżniejsze gatunki. Jako mała dziewczynka uwielbiałam je wąchać,
podlewać, uczestniczyć w ich rozsadzaniu i przycinaniu. Już jako
absolwentka Szkoły Rolniczej w Widzewie ukończyłam kurs florystyczny
oraz bukieciarski, żeby następnie przejąć rodzinną uprawę.

Wspólnie z mężem rozszerzyliśmy uprawę o te kwiaty, których na naszym
rynku aktualnie brakowało. Były to odmiany goździków, gerber, róż,
przepięknych lewkonii, słoneczników, molucelli i gipsówki. Już wtedy,
kiedy w Ksawerowie nie było żadnej kwiaciarni, robiłam wiązanki
pogrzebowe i okazjonalne bukiety mieszkańcom naszej gminy. W 2000 r.
zdecydowałam o otworzeniu kwiaciarni w naszej gminie.
Jaki powinien być dobry florysta?
Z.S. – Florysta szuka rozwiązań i inspiracji. Kwiaty układa zgodnie
z zasadami i przestrzega reguł. Jakich? Np. tej, że kwiat ucięty wieczorem
będzie stał dłużej, niż ten ucięty rano. Również tej, że podczas układania
bukietu kwiat lekki powinien być na górze, a cięższy niżej. Kwiat jasny
układamy wyżej, a niżej ciemniejszy. Dobry florysta musi być twórczy
i kreatywny w swojej pracy. Powinien kierować się oczekiwaniami klienta
oraz proponować swoje rozwiązania, np. lekką biżuterię wykonaną
z kwiatków i nietuzinkowy dodatek do ślubnej wiązanki (uśmiech). Żeby
sprawdzić się w tym zawodzie potrzebna jest pasja i radość z tego, czemu
się poświęcamy.
M.S. – Inspiracja odgrywa tutaj kluczową rolę. Florysta podpowiada i bardzo
często doradza. Nierzadko jak przygotować wspomnianą i oryginalną
aranżację ślubno-weselną. Dobierając bukiet ślubny kieruję się kształtem
sylwetki panny młodej oraz jej suknią. Skromne bukiety są uzupełnieniem
"strojnych" kreacji, a dyskretniejsze suknie ładnie się komponują
z urozmaiconymi kwiatami. Liczy się efekt końcowy i on jest wizytówką
kwiaciarza.

Fot. Archiwum

Pani Mirosława podczas pierwszego dnia pracy w swojej kwiaciarni - 2000 r.
Fot. Archiwum

Ulubione kwiaty?
M.S. – Róże w kolorze herbacianym. Dlaczego taki kolor? Bo dla mnie jest
ciepły i po prostu jedyny. Będąc na pokazie florystycznym, osoba
prowadząca wykład zapytała uczestniczek jaki kolor kwiatów lubią
najbardziej. Tylko 20% kobiet wskazało na kolor czerwony! Dlatego taka
ciekawostka dla Panów, że nie wszystkie Panie lubią właśnie taki kolor róż
(uśmiech). Bardzo cenię także tulipany, eustomę i lewkonie.
Z.S. – Chyba wszystkie, naprawdę! Piękne niezapominajki, z których dawniej
robiło się bukiety tylko wtedy, kiedy rosły w naturalnych warunkach.
Różnokolorowe, pędzone bzy czy róże gruntowe. Cudowne maki kołyszące
się wzdłuż torów kolejowych lub delikatne i drobne zawilce. Mogłabym
długo wymieniać. Lubię również lewkonie, eustomę i prymulę, które
uprawiamy od wielu lat.

Kompozycje przygotowane przez Panią Mirosławę...
Fot. Archiwum

...oraz przez Panią Zdzisławę (ukazały się w branżowej prasie "FLORUM")
nr 7/2018

Niezapomniane bukiety i aranżacje?
Z.S. – Jedną z moich ciekawszych prac był wieniec na abażurze lampy,
którego wykonanie trwało niespełna 8 godzin. Zastanawiałam się jak
wzbogacić całą konstrukcję, w której ostatecznie wykorzystałam metalowe,
wyprostowane zmywaki. Projekt, który przygotowałam na zajęcia w Szkole
Florystycznej bardzo się spodobał. Również wiązanka ślubna,
do przygotowania której użyłam kuli z gąbki osadzonej w misternie
wyplecionej "miseczce" z drutu, 250 małych śliweczek, kwiaty czosnku
- Szuberta, i żywe zwisające pędy dichondry – spotkała się z dużym uznaniem
wykładowców. Już jako florystka, w swojej kwiaciarni wykonałam wieniec
pogrzebowy w kształcie spadochronu dla tragicznie zmarłego skoczka,
wiązankę w kształcie piłki nożnej czy w formie medycznej strzykawki.
Bardzo elegancki był także wieniec z dwustu kwiatów storczyka. Pamiętam
sobotę, kiedy stroiłam kościół na ślub młodej pary. Miałam problem
z przymocowaniem bukiecików do ławek, dlatego skorzystałam
z mini-deco holderu (red. gąbka z klejem). Specyfik okazał się tak mocny,
że miałam trudności z jego odklejeniem.
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M.S. – Nie da się w żaden sposób porównać kwiatka prawdziwego
do sztucznego - importowanego odpowiednika. Naturalny kwiat żyje
i mimo tego, że swoją świeżość zachowa znacznie krócej, jest jedynym
i wyjątkowym symbolem. Jeszcze nie tak dawno popularne imieniny,
uroczystości zakończenia roku szkolnego, śluby czy komunie święte,
kojarzyły się z mnóstwem bukiecików, wiązanek lub pojedynczych kwiatów.
Dzisiaj żywa roślina coraz częściej wypierana jest przez kupon totolotka,
a nierzadko butelkę alkoholu.

Fot. Archiwum

Słówko dla naszych czytelników?
M.S. – Zachęcam czytelników Echa do kultywowania przepięknej tradycji
wręczania kwiatów. Nie zawsze musi to być duża i okazała wiązanka. Równie
pięknie może wyglądać skromny bukiecik "na okrągło" np. z siedmiu
czerwonych różyczek, który jest doskonałym uzupełnieniem randki
(uśmiech). Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszej
gminy oraz klientów mojej kwiaciarni.
Z.S. – Pozdrawiam wszystkich czytelników, przyjaciół, mieszkańców całej
gminy oraz moich klientów. Dziękuję mężowi za nieocenioną pomoc
podczas naszej wspólnej, długoletniej pracy z kwiatami i roślinami.
Dziękuję za pomoc córkom, a w szczególności Patrycji, za dobrą radę
oraz wsparcie przy układaniu florystycznych kompozycji. Dzięki rodzinie
mogłam i nadal mogę realizować swoją największą pasję.

O napadzie na Panią Zdzisławę rozpisywała się prasa lokalna

Gdyby nie presja czasu i zmiana aranżacji na kolejny ślub który był w tym
samym dniu, byłabym spokojniejsza i mniej zdenerwowana. Na szczęście
zdążyłam,nie uszkadzając ławek. W swojej wieloletniej pracy miałam
też "kryminalny" incydent. Dwóch młodych chłopców postraszyło
mnie pobiciem i chcieli mnie okraść. Zagrozili mi kijem bejsbolowym
żądając pieniędzy. Wyrwałam jednemu z oprawców ten niebezpieczny
przedmiot i zaczęłam głośno krzyczeć. Chyba nie spodziewali się takiego
obrotu sprawy, bo obaj szybko uciekli. Na szczęście wpadli w ręce policji.
Jak widać, w pracy kwiaciarza zdarzają się najróżniejsze sytuacje (uśmiech).

Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy (wspólnie).
Z florystkami, Paniami Zdzisławą Szydłowską i Mirosławą Stasiak rozmawiał Bartosz Chmiela

M.S. – Dla przewodnika wycieczek, zmarłego tragicznie pasjonata gry
na gitarze, przygotowałam wieniec w kształcie gitary. Oryginalne aranżacje
wykonuję od lat Romom. Są to m.in. dywany z kwiatów żywych i sztucznych,
szale i choinki z samych łebków kwiatowych. Od jakiegoś czasu hitem
są słodkie torty z elementami kwiatowymi oraz dekoracje butelek
z alkoholem - tzw. "para młodych". Miałam również klienta, który pracował
w znanym koncernie samochodowym. Na jego ślub przygotowałam bukiet
nawiązujący do motoryzacji oraz do logotypu firmy. To było prawdziwe
wyzwanie. Hindusi, którzy również często zamawiają kwiaty, prawie zawsze
mają nietypowe życzenia - żeby kwiaty były przycięte przy samej łodydze.
Dla nich znaczenie ma jedynie główka rośliny.
Coraz częściej mamy do czynienia z kwiatami sztucznymi, które tylko ładnie
wyglądają…
Z.S. – Jeszcze kilkanaście lat temu kwiaty sztuczne były robione w Polsce.
Do ich produkcji wykorzystywano papier, pergamin lub tkaninę, całość
mocowano na druciku, farbowano i zanurzano w stearynie. Takie
rękodzieło miało swój urok. Niestety, produkt został wyparty przez sztuczne
kwiaty sprowadzane z Chin. Są tak podobne do żywych roślin, że nawet
pszczoły mylą się szukając w nich nektaru! W niektórych państwach świata
zakazano importu i sprzedaży tych "sztuczności", chcąc uniknąć
olbrzymiego problemu z ich późniejszą utylizacją. Kocham rośliny żywe.
Uważam, że mają duszę a ich kwiaty są dla mnie uśmiechem. Zawsze
polecam te naturalne, które nadają wyjątkowości naszym tradycyjnym
uroczystościom - szczególnie tym ślubnym.
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Najpiękniejsze ogródki Kół Gospodyń Wiejskich

Będą zmiany w parku przy Urzędzie Gminy

Kontynuując rozpoczętą w poprzednim wydaniu prezentację ogródków
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, zgłoszonych do konkursu
na najpiękniejszy ogródek w gminie Ksawerów i Pabianice, publikujemy
kolejne zdjęcia z wizytacji komisji konkursowej.

Biuro projektowe przedstawiło wstępną koncepcję zagospodarowania
parku przy Urzędzie Gminy w Ksawerowie.

Fot. K.Karcz

Projekt został przygotowany w oparciu o sugestie i wyniki ankiet, które
wypełnili mieszkańcy naszej gminy. Jak może zmienić się park? Nowe
nasadzenia (drzewa i krzewy), wygodne ławki, miejsce na ognisko (z altaną)
czy urządzenia ścieżki zdrowia. Projektant nie zapomniał o najmłodszych
proponując dwa place zabaw, dla dzieci do 3 lat i dla tych starszych.
O wdrożeniu wybranej koncepcji "w życie", ostatecznie zadecyduje
Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Redakcja
Fot. Red.

Komisja konkursowa u p. Anny Buczek
Fot. K.Karcz

Tak dzisiaj wygląda park przy ul. Kościuszki 3h...
Fot. Red.

...a tak może wyglądać po zmianach
Fot. Red.

Kolejne zdjęcia opublikujemy w następnym wydaniu naszej gazety.
Redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Mamy kanał na popularnym serwisie internetowym!
Zapraszamy do oglądania relacji filmowych na kanale
Gmina Urząd Gminy Ksawerów
nr 7/2018
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Na marzenia nigdy nie jest za późno!
Pani Teresa Drzazga jest przemiłą i uśmiechniętą osobą. Nasza sąsiadka
od kilku lat maluje, a jej obrazy budzą powszechny zachwyt i uznanie.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mieszkanka Ksawerowa
zaczęła uprawiać malarstwo po 80-tce.
Pani Tereso, patrząc na te wszystkie prace ciężko uwierzyć, że maluje Pani
dopiero od kilku lat.
Ale to prawda (uśmiech). Zaczęłam malować po moich 80-tych urodzinach.
W tym roku minęło 8 lat, odkąd trwam w tej pięknej przygodzie.

Gdzie możemy obejrzeć Pani Prace?
W Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Ksawerowie,
do którego serdecznie zapraszam. Jeden z moich obrazów – żaglowiec, wisi
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach. Kolejna praca - Pałac Kindlera,
została umieszczona w publikacji "Piękno i dziedzictwo kulturowe Powiatu
Pabianickiego". Nie sprzedaję moich obrazów. Zazwyczaj przekazuję
je na cele charytatywne, rodzinie czy przyjaciołom. Wkładam w nie tyle
pracy i serca, że możliwość podarowania każdego z moich obrazów,
jest dla mnie największą radością. Malując spełniam swoje wielkie
marzenie. Dlatego uważam, że na marzenia nigdy nie jest za późno!
Co może zyskać człowiek, który wierzy w marzenia i ma odwagę
po nie sięgać?
Bardzo wiele. Realizacja własnych marzeń, nawet tych malutkich, pozwala
człowiekowi uwierzyć w siebie i zmobilizować go do lepszego życia. Dzięki
malowaniu, które traktuję również jako psychoterapię, wyszłam z depresji.

Wybrane prace naszej mieszkanki

Pani Teresa Drzazga z obrazem Jezusa Chrystusa

Dlaczego akurat malarstwo?
Już po wojnie, podczas nauki w liceum, mój profesor stwierdził że mam
zdolności malarskie. Pamiętam, że faktycznie lubiłam malować –
szczególnie w szkolnych kajetach. Niestety, szybkie wejście w dorosłość
i nowe obowiązki spowodowały, że młodzieńczą pasję musiałam odłożyć
"na potem". Odchowałam dzieci, wnuki i przeszłam na emeryturę. Miałam
więcej czasu dla siebie. Szczęśliwie się złożyło, że po tych kilkudziesięciu
latach mogłam wróciłam do malowania. Im jestem starsza, tym bardziej
chcę malować (uśmiech).
W jakiej technice Pani maluje?
Przede wszystkim farbami olejnymi. To nimi najczęściej maluję. Ta technika
daje mi dużo dowolności, chociaż nie należy do najłatwiejszych. Malowanie
farbą olejną jest pracochłonne, wymaga odpowiednich umiejętności
manualnych i spostrzegawczości. Jeszcze kilka lat temu malowałam
krajobrazy, budynki i portrety. Dzisiaj, ze względu na słabszy wzrok,
są to przede wszystkim kwiaty i martwa natura.
Jak długo trwa namalowanie jednego obrazu?
Od kilku godzin do nawet pół roku. Wszystko zależy od tematyki
i umiejętności malarza. Obraz Pana Jezusa malowałam niespełna
6 miesięcy. To jedna z moich ulubionych i najważniejszych prac.

Wizytówka malarki w folderze informacyjnym powiatu pabianickiego

Jedno z marzeń udało się Pani zrealizować, czy są jeszcze jakieś inne?
Chciałabym wybrać się w krótką podróż zagraniczną, żeby móc poszerzyć
horyzonty i nadal cieszyć się życiem. A marzenia? Nie wszystkie mogą
się spełnić, bo zawsze trzeba o czymś marzyć (uśmiech).
Jak długo mieszka Pani w Ksawerowie?
Sprowadziliśmy się tutaj z mężem w 1970 r. Oboje pracowaliśmy w Szkole
Rolniczej w Widzewie. Uczyłam przedmiotów humanistycznych,
pracowałam w bibliotece szkoły, w klubie studenckim oraz w internacie.
Nie było lekko, ale dzisiaj czuję się spełniona. Ksawerów to moje miejsce
na ziemi.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich czytelników, moich przyjaciół i wspaniałych życzliwych sąsiadów. Życzę wszystkim dobrego samopoczucia.
Z malarką - Panią Teresą Drzazgą rozmawiał Bartosz Chmiela

Fotografie wykonała redakcja
14

gazeta samorządu terytorialnego

nr 7/2018

KĄCIK KULINARNY / POZOSTAŁE INFORMACJE
wytnij i zachowaj

Regionalna zalewajka, czyli zupa na gwoździu
- wg przepisu mieszkanki z ul. Ogrodniczej

UWAGA!
Nowy harmonogram spotkań w sprawie
miejscowych planów

Fot. zakochanewzupach.pl

Wakacyjne terminy spotkań z mieszkańcami w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego połączone z zebraniami sołeckimi
Fot. PAP/Reprodukcja/wiadomosci.wp.pl

Aktualny harmonogram spotkań znajduje się poniżej.
10 września 2018 r. | Sala OSP w Woli Zaradzyńskiej | godz. 16.30
| Nr uchwały: XLIV/316/2017 oraz LVII/394/2017
Rejon ulic:
• Wolska, Kosmowskiej, Tylna, Świerkowa, mjr. Hubala
• Zaradzyńska, mjr. Hubala, Południowa, Graniczna oraz południowozachodnia granica miejscowości Wola Zaradzyńska
_____________________________________________________________
17 września 2018 r. | GDKzB w Ksawerowie | godz. 16.30 | Nr uchwały:
XLVI/331/2017
Rejon ulic: Jana Pawła II, Widzewska, Zachodnia, Łódzka
_____________________________________________________________________
24 września 2018 r. | GDKzB w Ksawerowie | godz. 16.30 | Nr uchwały:
XLVI/330/2017
Rejon ulic: Jana Pawła II, Mały Skręt, Zachodnia, Łódzka
____________________________________________________________________
27 września 2018 r. | ZSCKR w Widzewie | godz. 16.30
Rejon ulic: Pozostały teren gminy nie objęty procedurą opracowywanych
8 miejscowych planów zagospodarowania

Regionalna zalewajka

Składniki:
- 20 dag wędzonego boczku (kawałki)
- 0,5 kg ziemniaków
- zakwas na barszcz z mąki pszennej
- 4 ząbki czosnku
- 1 łyżeczka ziela angielskiego
- 5 listków laurowych
- sól i pieprz (do smaku)
- 1 cebula
- 100 g śmietany 18%

Przygotowanie:
Szykujemy boczek (obierając go ze skóry). Do garnka wkładamy skórę z boczku,
obrany i pokrojony w plasterki czosnek, przyprawy i zalewamy wodą (1,5 l.).
Całość gotujemy 20 min. Dodajemy pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy
kolejne 15 min. Do wywaru wlewamy powoli barszcz (najlepiej domowej
produkcji). W zależności od preferencji smakowych, sprawdzamy czy esencja
nie jest zbyt kwaśna. W miseczce rozrabiamy śmietankę z kilkoma łyżkami
gorącego barszczu i zabielamy zupę. Gotujemy, aż ziemniaki zmiękną.
Boczek kroimy w drobną kostkę i podsmażamy aż się zarumieni. Odsączamy
z tłuszczu i połowę dodajemy do zupy. Drugą połowę odstawiamy do okraszenia
przed podaniem. Na wytopionym z boczku tłuszczu podsmażamy drobno
posiekaną cebulkę i dodajemy ją wraz tłuszczem do zupy.
Zupę okraszamy skwarkami i świeżo mielonym pieprzem. Smacznego! Redakcja

Mapki obrazujące dane rejony ulic znajdują
się na stronie: www.gmina.ksawerow.com
- w zakładce aktualności
Redakcja
Przypominamy o zbliżającym się terminie zapłaty (do 17 września br.)
- III kwartału podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wpłaty gotówkowe można dokonywać u inkasenta danego sołectwa oraz
w placówkach Banku Spółdzielczego "PA-CO-BANK" - min. punkcie kasowym
znajdującym się na parterze Urzędu Gminy Ksawerów
(od wpłat bank nie pobiera prowizji).
Informujemy również, że 31 sierpnia br. minął termin płatności
III raty opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Dochodów

wytnij i zachowaj

Fot. Red.

Kwitną begonie, datury i pelargonie
Upalne lato sprzyja rodzinnym spacerom, aktywności fizycznej i wspólnej
rekreacji. Przechadzając się w centrum Ksawerowa można odpocząć w parku
przy GDKzB lub obejrzeć kolorowe nasadzenia przy budynku
Środowiskowego Domu Sampomocy w Ksawerowie (i ośrodka zdrowia
MEDiKSA).
Nie mniej estetycznie i barwnie wygląda teren na dawnych "Żdżarach" przy
figurce św. Józefa. Przepiękne datury (zwane również anielskimi trąbami)
i subtelne aranżacje w gazonach niewątpliwie zdobią tę część naszej gminy.
Mieszkańcy, którzy decydują się na spacer, mogą złapać oddech korzystając
z kilkunastu drewnianych ławeczek znajdujących się m.in. wzdłuż odcinka
ul. Wschodniej czy ul. Pocztowej.
Redakcja
nr 7/2018

Zielony kącik z ławeczką przy figurce św. Józefa na dawnych "Żdżarach"
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OŚWIATA

Nowy dyrektor "podstawówki" w Ksawerowie
Maria Szaszkiewicz została nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Ksawerowie. Nasza mieszkanka zastąpiła na tym stanowisku
dotychczasową dyrektor Renatę Kwiecień.

Niech nauka nie będzie przykrym obowiązkiem, lecz ciekawą przygodą,
odkrywaniem nowych rzeczy, radością. Chciałabym, aby współpraca szkoły
z rodzicami i opiekunami naszych uczniów była oparta na zaufaniu, bo mamy
przecież wspólny cel - zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju dzieciom.
Wszystkich czytelników gazety serdecznie pozdrawiam. Myślę, że Szkoła
Podstawowa w Ksawerowie jest dobrą wizytówką naszej gminy. Oczywiście
przed naszą szkołą stoi wiele wyzwań, jest jeszcze dużo do zrobienia, chcąc
dostosować jej bazę do wciąż zmieniającej się rzeczywistości oraz
do nowych potrzeb. Liczę, że dobra współpraca z władzami gminy pomoże
spełnić te wyzwania.
Słówko dla naszych czytelników?
U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim uczniom naszej szkoły wielu
sukcesów.

Z dyrektor Marią Szaszkiewicz rozmawiał Bartosz Chmiela

Witaj szkoło!
Wakacje za nami, rozpoczynamy kolejny rok szkolny.
Dyrektor Maria Szaszkiewicz
Jak długo pracuje Pani w oświacie?
Od 29 lat. Pracę rozpoczęłam w Szkole Podstawowej w Ksawerowie 1 września
1989 r., jako absolwentka studiów polonistycznych. Nigdy nie zmieniłam
miejsca pracy, chociaż organizacyjnie były to dwie różne szkoły: najpierw przez
10 lat - szkoła podstawowa, później gimnazjum, a teraz znów szkoła
podstawowa. Te lata pracy to mój kapitał. Mimo że jest to praca niezwykle
trudna, to jednak daje mi ona dużo satysfakcji.
Czy będą jakieś znaczące zmiany w programie nauczania biorąc pod uwagę
włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej?
Na mocy przepisów oświatowych związanych z reformą oświaty oraz uchwały
Rady Gminy Ksawerów, od 1 września 2018 r. Gimnazjum w Ksawerowie zostało
włączone do Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. To było jedno z możliwych
rozwiązań organizacyjnych w związku z wprowadzaną reformą oświaty. Tak więc
w skład naszej szkoły wchodzą teraz: oddziały przedszkolne, klasy 1-8 oraz klasy
3 gimnazjum. Gimnazjaliści będą realizować dotychczasową podstawę
programową, tak jak ich poprzednicy. Największe zmiany dotyczą klas 7 i 8
- tu obowiązują nowe programy nauczania wprowadzone w wyniku reformy
oświaty. Uczniowie ci mają więcej godzin lekcyjnych, więcej materiału
do opanowania. Nie jest to zależne od nas, to są skutki reformy, które niestety
ponoszą uczniowie. Nauczyciele czują wielką odpowiedzialność i troskę, aby jak
najlepiej przygotować uczniów do egzaminów końcowych i wyposażyć młodzież
w wiedzę, która będzie bazą jej dalszej edukacji.
Czy jest Pani mieszkanką naszej gminy?
Jestem mieszkanką Ksawerowa od wczesnego dzieciństwa, czyli od prawie 50
lat. Tu chodziłam do szkoły. Jestem bardzo zżyta z tym miejscem,
a szczególnie oczywiście ze szkołą. Moje byłe nauczycielki stały się później
moimi koleżankami z pracy. A moi byli uczniowie są teraz rodzicami dzieci –
obecnych uczniów naszej szkoły. Byłam świadkiem przemian tej szkoły
i myślę, że miałam w tym swój udział. Pamiętam tę placówkę z czasów, kiedy
byłam uczennicą i widzę, jaka ogromna przemiana nastąpiła od tamtych lat.
Teraz jest to szkoła nowoczesna, dynamicznie się rozwijająca, szkoła
z bardzo dużą liczbą uczniów - bo przecież Ksawerów coraz bardziej się rozrasta.

W dniu 3 września w naszych "podstawówkach" - w Szkole Podstawowej
im. Henryka Jordana w Ksawerowie oraz w Szkole Podstawowej im. Igora
Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, uroczyście zainaugurowano rok szkolny
2018/2019.
Redakcja
Z okazji rozpoczętego, nowego roku szkolnego
życzę wszystkim uczniom przyjaznej atmosfery nauki,
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i satysfakcji z osiąganych wyników.
Samych piątek w dzienniczkach!

Wójt Adam Topolski

Rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

...i w Szkole Podstawowej w Ksawerowie
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OŚWIATA / KULTURA

Co się zmieniło w szkołach?

Jesienne spotkanie z psychologiem

Wakacyjne prace modernizacyjno - remontowe w Szkole Podstawowej
w Ksawerowie miały na celu przede wszystkim połączenie obu szkół
w jedną placówkę. W związku z tym wyremontowano pokój nauczycielski
(z myślą o powiększonym gronie pedagogicznym), utworzono pokój cichej
pracy z kilkoma stanowiskami komputerowymi i dodatkową salę do zajęć
indywidualnych z uczniami. Udało się również, co było konieczne,
scentralizować bazy danych obu szkół. Ponadto pomalowano m.in. korytarz
hali sportowej, sale lekcyjne i sanitariaty oraz odnowiono wejście do szkoły.
W Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej wymieniono m.in. instalację
elektryczną i oświetleniową w sali gimnastycznej łącznie z montażem
konstrukcji z kotarą do podziału sali na dwie części, podzielono
pomieszczenie świetlicy (na dwa mniejsze pomieszczenia), pomalowano
trzy sale i korytarz przedszkola, zakupiono tablice, ławki i krzesła
do wybranych sal oraz podłączono szybki internet. Szkoła wystąpiła
z wnioskiem (w ramach programu Aktywna Tablica) o zakup dwóch
interaktywnych monitorów oraz (w ramach wykorzystania 0,4% rezerwy
subwencji oświatowej) wystąpiła z wnioskiem o wyposażenie sali chemicznoRedakcja
fizycznej w pomoce dydaktyczne.

W trakcie wakacyjnych półkolonii
organizowanych przez GDKzB
w Ksawerowie dzieci uczestniczyły
w warsztatach psychologicznych.
Pani Aleksandra Iwin prowadząca
te zajęcia, zaproponowała spotkanie
informacyjne dla rodziców naszych
milusińskich, w kwestii szeroko pojętych
uzależnień. Rodzice często zupełnie
nieświadomie podejmują działania, które
nie są dla dzieci dobre.
Spotkanie zaplanowane zostało
na październik i dotyczy rodziców dzieci
uczestniczących w półkoloniach GDKzB.
Bliższe informacje już niebawem. GDKzB

Nowy sezon kulturalny w GDKzB w Ksawerowie - zapisy na zajęcia już trwają

Dowiedz się więcej na...
Fot. Red.

www.kultura-ksawerow.pl
GDKzB

nr 7/2018
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SPORT

Obóz przygotowawczy - Giżycko 2018
W dniach od 3 do 14 sierpnia zawodniczki klubu Basket 4EVER Ksawerów
uczestniczyły w obozie przygotowawczym na sezon 2018/2019 w Giżycku.

Zarówno pogoda jak i humory wszystkim dopisywały. Prawie pięćdziesiąt
dziewcząt pod okiem pięciu trenerów (Przemysława Bajera, Edyty Koryzny,
Paweła Kasznickiego, Jakuba Głuszka i Patryka Dembowskiego) solidnie
przepracowało cały cykl treningowy. Nie pozostaje nam nic innego,
jak cierpliwie czekać na pierwszy gwizdek!!!
Basket 4EVER Ksawerów

Fot. B.4EVER

Wakacyjna lekcja WF-u
Z okazji 595 urodzin Łodzi na hali w Atlas Arenie zorganizowana została
wyjątkowa lekcja WF-u!
Pod okiem trenerów siatkówki, koszykówki i rugby, dzieci mogły sprawdzić
swoją wakacyjną formę i zdobyć nowe umiejętności sportowe. Naszą gminę
reprezentowały zawodniczki z klubu Basket 4EVER Ksawerów.
Basket 4EVER Ksawerów
Fot. B.4EVER

Wspólny rejs po mazurskim jeziorze
Fot. B.4EVER

Nasza reprezentacja

Odprężający spacer po treningu

Młodzi piłkarze GKS-u wyprowadzają starszych kolegów
Fot. Red.

Piłkarze rocznika 2007 (trener Tomasz Bartczak) wzorem "dorosłej" ligi wyprowadzili
na murawę w rozgrywkach "okręgówki" drużynę gospodarzy i gości (patrz str. 19)
18
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Seniorzy GKS Ksawerów w czołówce ligi okręgowej
Fot. GKS Ksawerów

Seniorska drużyna GKS-u Ksawerów (w nowych koszulkach z logo Miele), sztab szkoleniowy oraz zarząd klubu
Nasza drużyna seniorów rozpoczęła rywalizację w łódzkiej klasie okręgowej,
tzw. "okręgówce".

Fot. Start Brzeziny

Fot. Red

Po przegranej w pierwszym meczu z drużyną Stali Głowno (1:4), nasi chłopcy
zrehabilitowali się, wygrywając (po bardzo dobrym i zaciętym spotkaniu)
3:2 ze Startem Brzeziny. W tym meczu piłkarze z Ksawerowa po raz pierwszy
wystąpili w koszulkach z logo nowego darczyńcy - firmy Miele. Przebieg tego
spotkania relacjonował nasz gospodarz i sympatyk futbolu - wójt Adam
Topolski.
W trzeciej kolejce zmierzyliśmy się "na wyjeździe" z drużyną Sokoła
II Aleksandrów wygrywając to spotkanie wynikiem 5:3. Następnie,
1 września graliśmy kolejne zawody "u siebie" pokonując drużynę LKS
Rosanów 2:1. Po 4 kolejkach zajmujemy wysokie 4 miejsce w tabeli.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich kibiców klubu i mieszkańców gminy
na kolejne mecze. 7 września (w piątek) zagramy w Łodzi przy al. Unii
Lubelskiej 2 z drużyną ŁKS II Łódź. Początek tego spotkania zaplanowano
na godzinę 11.00. Tydzień później (15 września w sobotę) rywalizujemy
na naszym terenie z piłkarzami UKS Bzury Ozorków.
Redakcja

Drużyny GKS-u Ksawerów i LKS-u Rosanów wyprowadzani
Radość
po strzelonej
w meczu
Startem
Brzeziny
przez
młodych
piłkarzybramce
(rocznik
2007) zzenaszej
gminy
Fot.
Fot. Red.
Red

Aktualny terminarz rozgrywek (u siebie) - klasa okręgowa jesień 2018
15 września (sobota)

godz. 17.00 GKS Ksawerów - Bzura Ozorków

29 września (sobota)

godz. 17.00

GKS Ksawerów - UKS SMS Łódź

13 października (sobota) godz. 16.30 GKS Ksawerów - PTC Pabianice

FOTO MECZ ROSANÓW

27 października (sobota) godz. 16.00 GKS Ksawerów - Włókniarz Kons.
10 listopada (sobota)

godz. 16.00

GKS Ksawerów - Termy Uniejów

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
nr 7/2018

Kapitan drużyny seniorów odbiera od delegata ŁZPN puchar i gratulacje
za awanas do ligi okręgowej
gazeta samorządu terytorialnego
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50-LECIE OSP / ZAPRASZAMY NA FESTYN

GDKzB
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