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Ksawerów
Echo Gminy

W numerze

Pożegnaliśmy Mariana Kaletę
- symbol Gminnego Domu Kultury

strona 6

WYDANIE NOWOROCZNE - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2021 ROKU!

Była kamera sportowa, będzie szkoła filmowa

Kamil Rosiak (na zdjęciu) jest 16-letnim licealistą z Ksawerowa, który kręci filmy 

i dostaje za nie nagrody na ogólnopolskich konkursach. W grudniu ubiegłego roku 

wygrał VI Ogólnopolski Konkurs Filmowy "Zabytkomania".

Fot. Archiwum

strona 8

Rozstrzygnięcie konkursu
na "Najładniejszą iluminację świetlną
w Gminie Ksawerów"

strona 4

Joanna Palma w Młodzieżowym
Sejmiku Województwa Łódzkiego

Fot. Archiwum

strona 5

Fot. Red.

Fot. K.Karcz-Napióra
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Radni na półmetku kadencji.
Jak pracowali i z czego się wywiązali?

RedakcjaAdam Topolski - wójt gminy Ksawerów

Nowy rok - nowe możliwości

Fot. ŁSE

Drodzy mieszkańcy, 

ostatni rok był inny niż dotychczasowe lata, zarówno dla samorządowców, 
dla przedsiębiorców z całego biznesowego otoczenia, lecz przede wszystkim 
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Poprzedni rok dokonał wielu 
zmian na różnych płaszczyznach: społecznej, kulturalnej czy biznesowej. 
Był naznaczony przede wszystkim przez walkę z pandemią COVID-19, mimo 
której, udało nam się zrealizować większość planów inwestycyjnych. 

Generalny remont odcinka ulicy Zachodniej
(od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza),
kompleksowa przebudowa ulicy
Ksawerowskiej, w ramach której
wybudowaliśmy ścieżkę rowerową
i chodnik. Położyliśmy nakładki
asfaltowe w kolejnych ulicach:
Wrzosowej, Uroczej, Lipowej,
Głowackiego oraz Nastrojowej.
Z jednej strony cieszmy się, że mimo 
trudności i walki z pandemią koronawirusa 
nie zwolniliśmy tempa, z drugiej 
odczuwamy niedosyt, bo gdyby nie kosztowny 
remont linii tramwajowej, moglibyśmy zrobić znacznie więcej. 
Ta inwestycja powoduje jednak, że musimy mieć zabezpieczoną rezerwę 
finansową. Miejmy jednak nadzieję, że w tym roku remont tramwaju 
na ksawerowskim odcinku zostanie skończony. Cieszymy się z nowego 
kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie, który 
po tylu latach nareszcie raduje oko. Mimo trudności i zablokowania 
na okres dwóch lat boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej, udało się dosłownie w ostatniej chwili wymienić popękaną 
nawierzchnię. 
W nowym roku z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie przebudowy 
odcinka ulicy Zachodniej (od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej), na remont 
którego umowa z wykonawcą już została podpisana. Niebawem chcemy 
złożyć wniosek na dokończenie budowy boiska przy Gminnym Przedszkolu 
w Widzewie oraz - w ramach tego samego projektu, przebudowę ulicy 
Rzepakowej w kierunku Pabianic, dzięki czemu będziemy mogli skrócić 
dojazd do miasta. Pamiętajmy, że w tym roku rozpocznie się pierwszy etap 
potężnej inwestycji, jaką jest przebudowa ulicy Hubala. Mam tutaj na myśli 
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Twardej i Tylnej. Oprócz tego 
mamy perspektywę zdobycia środków finansowych w wysokości około 5 mln 
złotych, na przygotowanie nowej siedziby Środowiskowego Domu 
Samopomocy, a także około 70 tys. złotych - z Lokalnej Grupy Działania, 
na doposażenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. 
Na bieżąco szukamy możliwości finansowań inwestycji na naszym terenie. 
Cieszę się, że liczba mieszkańców, których pożegnaliśmy w ubiegłym roku 
jest mniejsza niż w roku poprzednim. Nasza gmina wydaje się tutaj być 
wyjątkiem w skali kraju. Myślę, że spowodowane jest to dużą dbałością 
mieszkańców o zdrowie własne i swoich najbliższych oraz przestrzeganiem 
restrykcji sanitarnych. 
Dlatego życzę Państwu, abyśmy w nowym roku jak najszybciej wrócili 
do dawnej normalności dnia codziennego, abyśmy w dobrej kondycji 
czerpali radość z wzajemnych spotkań i bliskich relacji z najbliższymi. 

Niedługo mija połowa kadencji radnych gminy Ksawerów, dlatego kolejno, 
w każdym numerze wydania, będziemy pytali radnych co udało im się 
zrealizować i jakie mają plany na drugą część kadencji.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w listopadzie 
ub.r. wyłoniono odbiorcę odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ksawerów na 2021 rok. 
Na zadanie wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła firma Remondis 
Sp. z o. o.

Cena za jedną tonę odebranych odpadów to W drugiej 
połowie roku 2020 cena usługi wynosiła 968,76 zł za 1 tonę odebranych 
i zagospodarowanych odpadów komunalnych. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i umową zawartą z firmą Remondis Sp. z o. o. od 1 lipca 2020 r. 
rozliczenie za wykonaną usługę następuje według rzeczywistej ilości 
odebranych odpadów.

W ostatnim czasie nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych 
odebranych z nieruchomości zamieszkałych:

• w 2017 r. 2939 ton,
• w 2018 r. 3119 ton,
• w 2019 r. 3296 ton.

Przez 11 miesięcy 2020 roku wyprodukowaliśmy 3040 ton odpadów 
komunalnych, co czyni prawdopodobnym przekroczenie 3300 ton odpadów 
odebranych z nieruchomości zamieszkałych.
Zgodnie z nową umową z Remondis Sp. z o.o., na pojemnikach na odpady 
niesegregowane zmieszane (czarne) montowane są - w terminie do połowy 
lutego 2021 r. - transpondery (czipy), których odczyt pozwoli na precyzyjne 
powiązanie wagi odpadów zmieszanych, czasu i miejsca ich odbioru, z daną 
nieruchomością. Zainstalowanie systemu wagowego na samochodach-
śmieciarkach oraz systemów aplikacyjnych i samych czipów realizowane 
jest na warunkach umowy z firmą Remondis.
Dla skontrolowania prawidłowości pracy firmy odbierającej odpady, gmina 
kontynuuje ważenie śmieciarek przed załadowaniem śmieci 
niesegregowanych jak i z pełnym ładunkiem, a ponadto wg nowej umowy 
takiemu samemu ważeniu podlegają samochody z bioodpadami.
W nowej umowie nie uwzględniliśmy odbioru wielkogabarytów. Nadal 
mieszkańcy mogą je samodzielnie dostarczać do PSZOK, za okazaniem 
aktualnego dowodu zapłaty za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto 
na terenie PSZOK odbywa się ważenie samochodów-śmieciarek 
we wszystkich frakcjach zbieranych na PSZOK. 

W 2021 roku nastąpi sukcesywna zmiana koloru pojemnika na szkło 
– z koloru pomarańczowego na kolor zielony.

992,52 zł brutto. 

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Noworoczne zmiany w gospodarce 

odpadami komunalnymi

Fot. czestochowa.wyborcza.pl (G.Skowronek)

Śmieciarki fimry Remondis, które odbierają odpady z terenu
naszej gminy, będą miały założone specjalne transpondery (czipy)

W związku z trwającym remontem torowiska, pracami nad projektem 
"Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów"  
wprowadzony został kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu, związany 
z planowanym prowadzeniem prac wzdłuż ul. Łódzkiej (na odcinku 
od ul. Bema do ul. Jana Pawła II). W związku z tym zamknięte zostały 
skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza i Parkową.

Otworzone zostały natomiast skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ulicami Żytnią 
i Mały Skręt.

Już niebawem wykonawca, który został wybrany w drodze przetargu 
nieograniczonego, rozpocznie remont ww. ulic w ramach zadania "Budowa 
sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ul. Tylnej i ul. Twardej w Gminie 
Ksawerów - etap I".

Remont linii tramwajowej 

- zmiany na skrzyżowaniach

Ulice Tylna i Twarda - 

pierwszy etap przebudowy ul. Hubala

Fot. Red.

Fot. Red.

Przejezdne skrzyżowanie ul. Łódzkiej / Mały Skręt

Na części remontowanego torowiska ułożone 
zostały podkłady pod nowe torowisko

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Fot. Red.

Ulica Twarda w Ksawerowie
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Rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszą iluminację świąteczną w Gminie Ksawerów"

Okres jesienno - zimowy to czas wyjątkowy, sprzyjający dekorowaniu 
domów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, a także balkonów oraz 
ogrodów. 

Zauważamy i bardzo się z tego cieszymy, że coraz więcej z mieszkańców  
przygotowuje przemyślane, estetyczne, energooszczędne i inspirujące  
dekoracje z iluminacji świetlnych. Gmina Ksawerów w grudniu ubiegłego 
roku ogłosiła konkurs na "Najładniejszą iluminację świąteczną w Gminie 
Ksawerów". Komisja konkursowa oceniła wszystkie zgłoszone do konkursu  
udekorowane posesje. Wójt gminy Ksawerów - Adam Topolski na jej 
wniosek przyznał I,II i III miejsce. Zwycięzcami okazali się:

- p. Agnieszka Jabłońska
- p. Jacek Krasowiak
- p. Grażyna Lewandowska (zdjęcie na str.1)

Serdecznie gratulujemy! Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach  
ogłaszanych przez gminę Ksawerów.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Zwycięska iluminacja (1 miejsce)

2 miejsce w konkursie

Można śmiało powiedzieć, że rozświetlone centrum Ksawerowa świeci 
przykładem mieszkańcom, jednostkom gminy i przedsiębiorcom, którzy 
corocznie dekorują swoje posesje kolorowymi iluminacjami świątecznymi.

Dachy, balkony, ogrodzenia, drzewa czy klomby - oświetlamy dosłownie 
wszystko. Z każdym kolejnym rokiem dokładamy nowe elementy, sami 
komponujemy świąteczne aranżacje. Co tu dużo mówić, jest pięknie. 

Kolorowe lampki, świecące sople lodu i świąteczne choinki

Fot. Red.Fot. Red.

Fot. Red.

Redakcja

Wójt Adam Topolski (z lewej), przewodniczący Rady Gminy Ksawerów
Arkadiusz Jędrzejczyk oraz p. Agnieszka Jabłońska z nagrodą 
za pierwsze miejsce w konkursie

Fot.  GDKzB

Fot. Red.Fot. Red.

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Fot. K.Karcz-Napióra

Fot. K.Karcz-Napióra
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Mamy zimę!

Krajobraz naszej gminy zmienił się z pochmurnego i deszczowego 
(w święta) w prawdziwie zimowy. Nareszcie mamy mróz i śnieg, prawdziwą 
krajobrazową zimę. 

Fot. Red.Fot. Red.

Fot. Red.

Redakcja

Zimowa sceneria parku przy Gminnym Domu Kultury

Sanki - to dopiero zabawa! (górka przy ul. Rzepakowej w Widzewie) 

Joanna Palma w Młodzieżowym 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

Joanna Palma, mieszkanka naszej gminy, została radną Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Łódzkiego I kadencji (sejmik jest apartyjny 
i apolityczny). Działania młodych radnych będą miały charakter 
dydaktyczno - konsultacyjny w zakresie zadań i pracy Samorządu 
Województwa Łódzkiego. Kadencja trwa rok. 

Skąd pomysł, żeby kandydować do rady Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Łódzkiego? 
Któregoś razu dostałam link od mojej cioci, informujący o zbliżającym 
się konkursie dla chętnych, którzy chcieliby zasiąść w radzie pierwszej 
kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Uwielbiam być 
aktywną i działać na rzecz społeczeństwa, dlatego zainteresowałam 
się tą informacją. W ramach konkursu wykonałam pracę wpisującą 
się w temat "100 lat Województwa Łódzkiego", i dostałam mandat radnej, 
chociaż łatwo nie było.

Presja czasu, czy zadanie konkursowe było tak pracochłonne?
Zdecydowanie czas. Przygotowałam film, który skończyłam nad ranem 
ostatniego dnia, w którym trzeba było przekazać swoją pracę do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Informację o dostaniu 
się do rady otrzymałam dokładnie w dniu swoich urodzin.

Gratuluję! Na czym polega Twoja praca w Sejmiku, jaki masz zakres 
obowiązków?  
Działania sejmiku zostały opóźnione ze względu na panującą sytuację 
epidemiologiczną. Pierwsze obrady, w formie online, odbyły się dopiero 
w grudniu ubiegłego roku. Podczas sesji wybrano prezydium sejmiku. 
Zostałam III Zastępcą Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, co wiąże się z obowiązkiem wspierania 
przewodniczącego w ustalaniu porządku obrad oraz w innych kwestiach 
organizacyjnych. Do moich zadań jako radnej należy m.in.: 
reprezentowanie młodych ludzi w debatach i dyskusjach związanych 
z problematyką młodzieży, współpraca z innymi radami oraz z organami 
samorządu województwa łódzkiego, podejmowanie inicjatyw do działań 
społecznych, a także wspieranie aktywności mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej i obywatelskiej młodych ludzi w naszym 
województwie. 

Fot. Archiwum

Joanna Palma 

Ważnym celem jest również promowanie idei praw człowieka, dziecka oraz 
ucznia.  

No właśnie, w jaki sposób zachęcić młodych ludzi do aktywnego włączania 
się w sprawy lokalnych samorządów? 
Wydaję mi się, że chęć angażowania się w działalność społeczną jest bardzo 
subiektywna, zależy od każdego z nas. Najważniejsze są przede wszystkim 
chęci do działania. Chcąc przekonać młodzież do zaangażowania, warto 
zająć się zwiększeniem świadomości społecznej, zwłaszcza tej dotyczącej 
spraw lokalnych. Znaczące jest ukazanie, że młodzież może mieć realny 
wpływ na przebieg spraw, które ich dotyczą. Moim zdaniem najłatwiej 
dotrzeć do młodych ludzi poprzez media społecznościowe, bo to one 
przynoszą nam dzisiaj mnóstwo informacji. Sama o wielu rzeczach 
dowiaduję się właśnie z nich. Dlatego uważam, że to jest najlepsza metoda, 
aby zachęcić młodzież do aktywnego włączania się w sprawy lokalnych 
samorządów. 

Warto tworzyć młodzieżowe rady dla aktywnej społecznie młodzieży? 
Zdecydowanie tak! To właśnie młodzież jest przyszłością społeczeństwa. 
Pomysły młodych często są zaskakująco dobre, a takie młodzieżowe rady 
są okazją do rozwinięcia skrzydeł. Dają one także mnóstwo innych 
możliwości m.in.: szansę poznania inspirujących, ciekawych i chętnych 
do działania osób czy zdobycia sporej ilości nowych, wartościowych 
doświadczeń, które w przyszłości bardzo często procentują. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Pożegnaliśmy Mariana Kaletę

- symbol Gminnego Domu Kultury

"Jestem szczęściarzem, mam takie fajne życie, którym mało kto może 
się pochwalić..." - tak w listopadzie 2018 roku Marian Kaleta spuentował 
swój życiorys, przy okazji wywiadu do naszej gazety. 
Świetny pedagog (był nauczycielem i dyrektorem w Zespole Szkół 
Mechanicznych nr 2 w Łodzi), aktor w amatorskim teatrze, kawalarz 
i kabareciarz, hobbysta, a przede wszystkim prezes naszego Klubu Seniora. 
Był wielkim przyjacielem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie, którego znali niemal wszyscy mieszkańcy naszej gminy. 
Cieszył się życiem jak mało kto, realizował swoje pasje (kolekcjonował m.in. 
modele statków, kolejki, karciane jokery czy szklane kule, był amatorskim 
fotografem, uwielbiał śpiewać), zarażał innych radością, dobrym humorem 
i optymizmem. Marian Kaleta miał 73 lata. Odszedł niespodziewanie w dniu 
30 grudnia ub. r.

Adam Topolski (wójt gminy Ksawerów): 
będąc uczniem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Łodzi, kiedy to jako 
młody nauczyciel objął naszą klasę swoim wychowawstwem. Znaliśmy się 
ponad 45 lat. Był świetnym wychowawcą, miał bardzo dobry kontakt 
z uczniami. Potrafił przekazać swoją wiedzę jak nikt inny, czasami 
żartobliwie, rubasznie, lecz zawsze fachowo i kompetentnie. Kiedy 
zaproponowałem, żeby poprowadził nasz gminny Klub Seniora, zgodził 
się bez wahania. Bardzo aktywnie włączył się w życie klubu, aktywizował 
i zachęcał seniorów do uczestnictwa w zajęciach, w spotkaniach 
i wycieczkach. Był świetnym obserwatorem życia, dla wielu autorytetem 
i życiowym optymistą. Niewątpliwie był też jednym z najbarwniejszych 
i najciekawszych mieszkańców gminy Ksawerów. 

Pana Mariana Kaletę poznałem 

Marek Smuga (dyrektor GDKzB w Ksawerowie): 
Kiedy dociera do nas wiadomość, że straciliśmy przyjaciela, najpierw 
pojawia się niedowierzanie…
Przecież to niemożliwe żeby człowiek, który miał być wieczny, nagle, bez 
ostrzeżenia, pozostawił nas bezbronnych na ból jaki ta strata przyniesie….
Później, kiedy się rozglądamy okazuje się, że świat nie stanął w miejscu, 
pędzi do przodu kompletnie obojętny na nasze połamane serce. Odejście, 
tak nagłe i zaskakujące, nigdy nie daje czasu na pożegnanie, słowa, które 
powinny nam w takiej chwili towarzyszyć...
Panie Marianie...scena bez Pana zamilkła na chwilę, Kabaret jakby stracił 
polot, Klub Seniora z pękniętym sercem… Ale obiecujemy, że wszystko 
powolutku wróci do normy, że ukochany przez Pana GDKzB za chwilkę, 
za momencik, będzie pracował jak dawniej. Pamiętając Pana słowa, że nie 
wolno się poddawać, że trzeba z uśmiechem walczyć z przeciwnościami, nie 
zmarnujemy dorobku, który jest naszym wspólnym dziełem.
Może nie ciałem, ale duchem będzie Pan z nami na zawsze. Żegnaj 
przyjacielu…

Lucyna Mróz-Cieślik (przyjaciółka i partnerka estradowa): 
KU PAMIĘCI - Marianowi Kalecie
W to co się stało nie wierzę
Odszedłeś tak po cichutku
me myśli smutne tak świeże
są  pełne bólu i smutku
Niedawno temu rozmowa
i Ty szczęśliwy radosny
tylko zostały Twe słowa
"Lucynko oby do wiosny"
Nie mogę uwierzyć w to jeszcze
a miałeś planów tak wiele
i tylko wyrażę tym wierszem
swój smutek którym się dzielę
wracają na próbach chwile
i wspólne śpiewanie nasze
będą wspomnienia choć tyle
zostaną ze mną na zawsze
Jak teraz bez Ciebie będzie
Mój z kabaretu Kolego
w niebie oklaski zdobędziesz
zaśpiewasz i zagrasz dla "Niego"

Fot. Archiwum

śp. Marian Kaleta

Fot. Archiwum

Kabaret Xavery na scenie GDKzB, 
Marian Kaleta i Lucyna Mróz-Cieślik

Redakcja



Przypominamy mieszkańcom naszej gminy o obowiązku dotyczącym 
usuwania nadmiaru śniegu z dachów oraz o konieczności odśnieżania 
chodników.

Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone są na 
właścicieli i zarządców nieruchomości przepisami prawa. Biorąc pod uwagę 
możliwość wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk atmosferycznych 
prosimy, aby pamiętać o spoczywających na właścicielach nieruchomości 
obowiązkach.

Ignorowanie obowiązujących przepisów w tym zakresie grozi nie tylko 
dotkliwymi karami grzywny przewidzianymi prawem budowlanym, ale 
przede wszystkim w ekstremalnych sytuacjach brak ich respektowania 
może doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń spowodowanych 
przeciążeniem konstrukcji obiektów, awarią lub ich zawaleniem. 
Obciążone zalegającym śniegiem dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla 
osób znajdujących się w obiektach lub na ich terenie, ale także dla 
przypadkowych przechodniów.
Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wielkopowierzchniowych 
obiektów, zwłaszcza kompleksów handlowo-usługowych, jak również 
prywatnych posesji i przylegających do nich obszarów podczas zimowego 
okresu, niewątpliwie wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za zdrowie 
i życie.

Jak zadbać o posesję w okresie zimowym?

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ci ksawerowianie również odeszli

W styczniu pożegnaliśmy dwóch byłych samorządowców: 
Rutę (w latach 1997-1998 pełnił funkcję wójta Gminy Ksawerów), który 
zmarł w wieku 63 lat oraz Jana Osińskiego (radnego gminy Ksawerów 
w I kadencji), który odszedł mając 64 lata.

Włodzimierza 

Redakcja

Fot. Archiwum Fot. Archiwum

śp. Włodzimierz Ruta śp. Jan Osiński
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Na początku grudnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ksawerowie podsumowano konkurs profilaktyczny "STOP 
uzależnieniom".

Laureatami Konkursu zostali:
• I kategoria- Plakat – uczniowie klas IV-V 
I miejsce – Zofia Łagowska, kl. 5 - SP  w Woli Zaradzyńskiej 
wyróżnienie – Julia Beze, kl. 4 - SP  w Woli Zaradzyńskiej

• II kategoria- Opowiadanie – uczniowie klas VI-VII 
I miejsce – Filip Głaz, kl. 7A - SP w Ksawerowie 
wyróżnienie – Przemysław Palma, kl. 6c -  SP w Ksawerowie
wyróżnienie – Zofia Krawczyk, kl. 7a -   SP  w Woli Zaradzyńskiej

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

"STOP uzależnieniom"

GOPS

• III kategoria- Spot/Film – uczniowie klas VIII 
I miejsce - Katarzyna Palma, klasa, kl. 8c -  SP w Ksawerowie
wyróżnienie – Maja Brzezińska, kl. 8c -  SP w Ksawerowie

Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz 
pamiątkowe dyplomy wręczyli: wójt Adam Topolski oraz kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Berner – Stefaniak. 
Spotkania z uczestnikami konkursu odbyły się w odstępach czasowych 
z zachowaniem odpowiedniego dystansu i zastosowaniem zasad 
powszechnie obowiązujących w czasie epidemii. Wszystkim uczestnikom 
konkursu gratulujemy!

Fot. GOPS

Filip Głaz - zwycięzca w kategorii opowiadanie, 
z kierownik Marzeną Berner - Stefaniak

Zofia Krawczyk - wyróżniona w kategorii opowiadanie,
z wójtem i gospodarzem gminy Adamem Topolskim

Fot. GOPS

Fot. Shutterstock



Była kamera sportowa, będzie szkoła filmowa
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Fot. Archiwum

Rozmowa z Kamilem Rosiakiem, 16-letnim licealistą z Ksawerowa, który 
kręci filmy i dostaje za nie nagrody na ogólnopolskich konkursach.

Kiedy zakolegowałeś się z kamerą, kiedy Cię to zainteresowało? To od razu był 
film, czy może najpierw aparat fotograficzny i zdjęcia?
Nie, zaczęło się od razu od kamery, od filmików. Trzy lata temu kupiłem sobie 
małą kamerę sportową. Ot tak sobie, bez żadnych ambitnych planów, można 
powiedzieć – zamiast aparatu. Repertuar na początku pewnie jak 
u każdego, kto wziął do ręki taki sprzęt – głównie filmy z podróży, wakacji, 
wyjazdów w różne miejsca. 

Kiedy zacząłeś się bardziej interesować filmem pewnie musiałeś zmienić 
sprzęt? Co dziś stoi w "studiu filmowym" Kamila Rosiaka?
Kamerę sportową zastąpiłem aparatem, którym mogłem kręcić dobrej jakości 
filmy, za jakiś czas kupiłem jeszcze lepszy, doskonalszy aparat. Mam też 
odpowiedni mikrofon, oświetlenie, stabilizator obrazu do aparatu, którym 
kręcę filmy.

Co sprawiło, że kamera, film stały się dla Ciebie czymś więcej niż zabawą, 
zapisem ważniejszych czy ciekawszych chwil w życiu?
Na kamerę, na to co mogę nią tworzyć spojrzałem inaczej dzięki mojemu 
nauczycielowi języka polskiego, profesorowi Maciejowi Krawczykowi. 
Powiedział nam o konkursie, Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów, który 
organizuje od wielu lat XXVI LO z Łodzi – to jest konkurs w 7 kategoriach, nie 
tylko filmowej, ale także muzycznej, tanecznej, plastycznej, fotograficznej, 
literackiej, teatralno-kabaretowej. Tematem przewodnim konkursu, 
o którym nam powiedział profesor Krawczyk było hasło: "Zew natury". 
I ja się tym zainteresowałem, chciałem zrobić film na ten konkurs, w czym 
wspierał mnie oczywiście pan profesor. No i tak to się zaczęło, wciągnęło mnie 
to, tym bardziej, że pan profesor, jak już "obrobiłem się" z jednym konkursem, 
podsyłał mi informacje o kolejnych, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Bez jego 
podpowiedzi, skierowania mnie w tę stronę, może dalej filmowałbym swoje 
wakacje. Tak zaczęły powstawać różne produkcje, nie tylko konkursowe. Robię 
filmy fabularne, dokumentalne, komedie, dramaty, ale także teledyski, filmuję 
imprezy okolicznościowe, kręcę filmy komercyjne dla firm. Filmy, które tworzę 
biorąc udział w konkursach to raczej krótkie metraże, od 5 do 30 minut. 

Powiedziałeś kiedyś, że dokument był dla Ciebie i nowością, i jednocześnie 
wyzwaniem. Dlaczego?
Na pierwszy rzut oka film dokumentalny wydaje się być jedną 
z najprostszych form filmowych. 

Można powiedzieć, że wystarczy znaleźć jakiś temat, historię, sfilmować jakieś 
wydarzenie, nagrać wypowiedzi uczestników, historyków, komentatorów, jak 
potrzeba również lektora i gotowe. Ale tak można zrobić prosty dokument. 
Bo w filmie dokumentalnym wszystko ma znaczenie – wyreżyserowanie ujęć, 
narracja, montaż… A ja chciałem do swoich dokumentalnych produkcji wpleść 
fabułę, jak najwięcej fabuły. I dlatego to było dla mnie wyzwanie, a do tego 
w konkursowym filmie na wszystko dano tylko 5 minut – tyle czasu mogły trwać 
filmy zgłoszone do konkursu.

Taki właśnie po części fabularny scenariusz wymyślałeś do swojego filmu 
"Przejście, inaczej zajście", filmu o łódzkim getcie, którym wygrałeś VI 
Ogólnopolski Konkurs Filmowy "Zbytkomania". Historię getta wplotłeś 
w opowiadanie o tym, co przytrafiło się pewnemu licealiście. 
Tak, chodziło mi o to, żeby zaintrygować widza, nie pokazywać mu historii 
Litzmannstadt Ghetto jako suchej listy dat i wydarzeń. Tym bardziej, że dla 
młodych ludzi niekoniecznie musi to być temat, który ich zainteresuje. Pewnie 
niewielu z nas zdecydowałoby się na obejrzenie filmu, gdyby w tytule była 
historia łódzkiego getta, niewielu z nas by się tam wybrało. Ja też przekonałem 
się, że to ważny temat dopiero wtedy, kiedy tam pojechałem, sam 
to zobaczyłem. I dlatego postanowiłem to pokazać poprzez ten może nietypowy 
scenariusz, fabułę, zainteresować moich rówieśników i nie tylko ich, 
do obejrzenia tego filmu, który – mam nadzieję – intryguje też tytułem.

Od kogo się uczyłeś, uczysz sztuki filmowej? Gdzie się dokształcasz 
warsztatowo, skąd czerpiesz wiedzę o filmie, technice filmowania, tego jak 
pracować z kamerą, pisać scenariusz? 
Chodziłem na warsztaty filmowe w Ksawerowie i w Łodzi, lecz większość wiedzy 
o tym, jak się robi filmy czerpałem z internetowych poradników. Jest ich bardzo 
wiele, jest w czym wybierać, polecam je gorąco każdemu, kto zaczyna swoją 
przygodę z filmowaniem. Niestety w pewnym momencie już nie wystarczają i 
trzeba szukać obszerniejszych, specjalistycznych źródeł, sięgam więc po książki 
na temat filmu, filmowania, montażu. 

Kto jest dla Ciebie wzorem, idolem w dziedzinie filmu? Czy są twórcy, których 
chcesz naśladować? 
Nie mam na razie idola. Oglądam wielu twórców i "biorę od nich" to, co mi się 
podoba, czym mnie zafascynowali. Staram się wypracować własny styl.

Jak wygląda u Ciebie produkcja filmu? Skąd pomysły na scenariusze? Jak to 
wszystko się odbywa – piszesz taki profesjonalny scenariusz i scenopis? 
Porządny scenariusz i scenopis są niezbędne, ponieważ na planie nie ma czasu 
na zastanawianie się, co miałem na myśli, co teraz będziemy robić. Wymyślenie 
scenariusza mogę z czystym sumieniem uznać za najtrudniejsze zadanie. I nie 
chodzi tu jedynie o dobrym pomysł na film, który zaciekawi widza, ale też o to, 
czy da się go potem zrealizować za pomocą środków, jakimi dysponuję. Ja nie 
mogę napisać scenariusza na 200 aktorów, rozbijające się sportowe samochody 
i egzotyczne plenery.

Kamil Rosiak na planie filmowym

Stacja Radegast w łódzkim gettcie 
- kadr z filmu "Przejście, inaczej zajście"

Fot. internet
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Muszę wszystko zaplanować na skromną skalę, ale jednocześnie tak, żebym 
miał widza, żeby ktoś chciał obejrzeć mój film. 

Do swoich produkcji angażujesz aktorów-amatorów. Jak radzisz sobie 
z obsadą? To trudne zadanie, czy koledzy nie dają się zbyt długo prosić?
Jeśli chodzi o obsadę lub pomoc techniczną, to nie brakuje chętnych, za co 
jestem bardzo wdzięczny moim przyjaciołom i znajomym. Nie są 
profesjonalnymi aktorami, więc nie mam prawa niczego od nich wymagać, 
ale są wspaniali. Angażują się, pomagają – słowem super pracuje się w tym 
gronie.

Są wśród osób, kolegów, z którymi współpracujesz tacy, którym film też się 
spodobał? Którzy się w to wciągnęli, z którymi pracujesz – nazwijmy to – 
w takim waszym amatorskim zespole filmowym?
Owszem, dużo filmów tworzę z Krystianem Poprawą, ostatnio coraz częściej 
główną rolę w naszych produkcjach gra Oskar Frydrych. Z Krystianem znam 
się od początku podstawówki, chodziliśmy do jednej klasy. Filmem bawimy się 
już trzeci rok i choć jesteśmy w różnych liceach, wciąż robimy wiele rzeczy 
razem. Co ciekawe, pierwszy nasz filmik, który zrobiliśmy ma na YouTube 
(mamy tam z Krystianem swój kanał) najwięcej wyświetleń – to jest film 
o parku trampolin w Ksawerowie. Żadne dzieło, ale ludzie, jak chcą zobaczyć, 
co jest w naszym parku, to ten film oglądają. Oskara poznałem dopiero w liceum 
– kiedy zdecydowałem się spróbować swoich sił na festiwalu F.E.T.A., 
zaproponowałem Oskarowi, żeby zagrał w tym pierwszym moim konkursowym 
filmie. Od tego czasu jest w naszej "ekipie", grał w nagrodzonym w grudniu 
filmie "Przejście, inaczej zajście".

Długo trwa kręcenie filmu? Musisz zrobić sporo dubli, czy wszystko idzie 
od pierwszego ujęcia?
Czas produkcji zależy od tego, jaki film kręcę. Teledyski nagrywam szybko, 
montaż zajmuje mi raptem kilka dni. A na przykład w filmie o łódzkim getcie 
wymyśliłem scenę, która trwa 10 sekund – nagrywałem ją godzinę, natomiast 
montaż tej jednej sceny zajął mi około 42 godzin! Liczba dubli zależy od wielu 
czynników, zazwyczaj są to dwa lub trzy powtórzenia. W konkursowym filmie 51 
sekundowym, który tworzyłem razem z przyjacielem Krystianem Poprawą 
wymyśliliśmy, że nagramy go bez cięć jednym ujęciem. No i powtarzaliśmy je 
około 20 razy, co zajęło nam 4 godziny. I nie chodzi tu na przykład o pomyłki 
aktorów – po prostu kręciliśmy to na drodze i za każdym razem jak jechał 
samochód musieliśmy z niej zejść i powtarzać nagranie. Byliśmy wykończeni, 
bo tego dnia było 37 stopni. 

Film, takie amatorskie produkcje to drogie hobby? Ile to kosztuje? Czego nie da 
się zrobić bez pieniędzy?
To nie jest tanie hobby, ale po pewnym czasie się zwraca, można na nim zarobić, 
robiąc filmy komercyjne, filmując usługowo. Bez pieniędzy można wymyślić 
scenariusz. Wszystko inne kosztuje – mniej lub więcej, ale kosztuje.

Filmy, za które Cię nagrodzono, to tematycznie produkcje raczej poważne, 
biorąc pod uwagę twój wiek. Mówiłeś, co Cię skłoniło do pokazania 
w nietypowy sposób historii łódzkiego getta. A skąd w drugim filmie "Kultura 
podczas pandemii" taka mocna refleksja nad nie tylko zdrowotnymi, 
ale i społecznymi skutkami pandemii? 
To w nas było – nie myśleliśmy z Krystianem długo nad scenariuszem, ponieważ 
w nim żyliśmy na co dzień. Ta cała sytuacja nas otaczała i chcieliśmy to po prostu 
zebrać w całość i pokazać. Pokazać, że pandemia sprawia, że zamykamy się na 
innych, że każdy myśli tylko o sobie. Że temu zamknięciu się na innych sprzyja 
to, że koronawirus zamknął nas w domach, pozbawił kontaktu z ludźmi, odciął 
nas też od miejsc, wydarzeń, gdzie mieliśmy wcześniej kontakt z kulturą. 

Chodzisz do klasy matematyczno-fizyczno-angielskiej, a z drugiej strony jest 
film – dziedzina raczej daleka od „ścisłości”. Jak to wszystko się u Ciebie godzi, 
jak się łączy? Co matematyka może dać filmowi i odwrotnie?
Matematyka wbrew pozorom jest bardzo przydatna przy tworzeniu filmów. 
Przydaje się do technicznych obliczeń, potrzebnych przy pracy z filmowym 
sprzętem, który trzeba odpowiednio ustawić. Logiczne i precyzyjne myślenie, 
umiejętność kalkulacji przydają się również w planowaniu zdjęć, organizacji 
produkcji. Klasa matematyczno-fizyczno-angielska pomaga mi więc 
w realizowaniu mojej pasji. Po maturze chcę studiować reżyserię i produkcję 
telewizyjną w Łódzkiej Szkole Filmowej. 

Jak rodzice patrzą na Twoje filmowe przygody?
Wspierają mnie, cieszą się z mojej filmowej pasji, pomagają mi we wszystkim.

Jak już będziesz sławny w świecie filmu, to czy może być tak, że zapomnisz 
o Ksawerowie?
Z tą sławą to się nie rozpędzajmy, a co do Ksawerowa nie ma takiej możliwości, 
to moje miejsce, do tego bardzo fajne,  tutaj się urodziłem, wychowałem i tutaj 
bardzo mi się podoba. 

Robienie filmów to jedyna twoja pasja?
Gram jeszcze w piłkę nożną w klubie PTC Pabianice – kolegów i trenera 
serdecznie pozdrawiam.

Kamil Rosiak. Uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, jest 
w drugiej klasie o profilu matematyczno-fizyczno-angielskim. Kilka lat temu 
zaczął kręcić filmy. Startuje w konkursach – w grudniu ubiegłego roku wygrał VI 
Ogólnopolski Konkurs Filmowy "Zabytkomania" oraz zdobył drugą nagrodę 
w konkursie "51 sekund w kulturze".
"Zabytkomania" to konkurs filmowy, zorganizowany przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Rywalizowali tu twórcy filmów upowszechniających wiedzę 
o lokalnej historii, zabytkach, promujący dziedzictwo kulturowe. Kamil zdobył 
pierwszą nagrodę za film "Przejście, inaczej zajście", w którym – pokazując 
przygodę ucznia nie bardzo zainteresowanego wycieczką do łódzkiego getta – 
opowiada historię tego miejsca. 
W konkursie "51 sekund w kulturze", zorganizowanym przez CK Muza 
w Lubinie, film Kamila Rosiaka i jego kolegi Krystiana Poprawy "Kultura 
podczas pandemii" zdobył druga nagrodę. Kamil i Krystian w krótkiej, 
51-sekundowej produkcji alarmują, że pandemia niszczy nie tylko nasze 
zdrowie, ale też kulturę, że wielu z nas zaczyna myśleć tylko o sobie, że umiera 
życie towarzyskie. Film został nagrany w jednym ujęciu.
W październiku ub. r. Kamil Rosiak wspólnie z Oskarem Frydrychem zajęli 
pierwsze miejsce w konkursie FETA 2020, Festiwalu Ekspresji Twórców 
Amatorów pod hasłem "Zew natury". 

Fot. Archiwum Rozmawiał Bartosz Chmiela

Z przyjacielem Krystianem Poprawą (z lewej)



Kiedy rozpoczęła się Pana piękna przygoda z plastikowymi modelami 
wojennych maszyn, z aranżacją bitewnego krajobrazu, z przeniesieniem 
historii na modelarską makietę?
Pierwsze modele firm Matchbox i Revell sklejałem już na początku lat 70-
tych. Były to proste samoloty w skali 1/72, ale ich kolorowe pudełka robiły 
niesamowite wrażenie w szarej rzeczywistości PRL-u. Wspólnie z kolegami, 
pasjonatami modelarstwa, zawiązaliśmy Klub Modelarski pod patronatem 
Domu Kultury - mieszczącego się wówczas w Łodzi przy ulicy 1 Maja, oraz 
łódzkiego LOK-u. W międzyczasie okazało się, że "na zachodzie" produkują 
dużo modeli samolotów, czołgów i innych wojennych machin, których u nas 
w kraju było próżno szukać. Na szczęście, drogą wymiany lub kupna, 
sprowdzaliśmy te rarytasy do Polski (uśmiech).

Jakie modele skleja Pan najchętniej, w jakiej tematyce i co jest Pana tzw. 
"konikiem"?
Fascynują mnie czołgi i pojazdy wojskowe w skali 1/35, i te buduję do tej 
pory. W swojej kolekcji zgromadziłem kilkanaście modeli czołgu Sherman, 
na którym walczyli także Polacy. Podstawowy sposób to budowa modelu 
z tzw. "pudełka", czyli  wykonanie jak najlepiej tego co nabyliśmy 
w oryginale, bez żadnych zmian i ulepszeń. Taki model można wykonać 
stosunkowo szybko. Ulepszanie modelu lub dostosowanie do konkretnej 
wersji, to już wyższa "szkoła jazdy", która wymaga masy dodatkowych 
materiałów - np. dokładnych zdjęć najlepiej ze wszystkich stron - w kolorze, 
aby pomalować model zgodnie z oryginałem. Taki projekt może trwać rok, 
dwa lata, oczywiście z przymusowymi przerwami na konsultacje. Nie rzadko 
trzeba samemu dorobić dodatkowe elementy z drucików,blaszek i płytek 
plastikowych. Bardzo lubię budować makiety, dioramy, przedstawiające 
konkretne sytuacje na polu bitwy, będące dokładnym odzwierciedleniem 
historycznych zdjęć. Moja kolekcja modeli liczy obecnie kilkadziesiąt sztuk, 
oraz dodatkowe kilkaset, które czekają na wykonanie. 

Patrząc na Pana kolekcję śmiało stwierdzam, że modelarstwo to piękne 
hobby, ale dobry modelarz powinien być cierpliwy, dokładny...
Mieć dobry wzrok i trochę fantazji. Ta pasja coraz częściej uczy historii, 
wyzwala i kształci zdolności manualne. Modelarze spotykają się na 
internetowych forach, organizują wirtualne wystawy, tworzą fantastyczną           
społeczność ludzi z pasją.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Marek Stankiewicz 
obok makiety obrazującej 
ruiny niemieckiego miasta 
i przyjezdne wojska alianckie

Fot. Red.

Pan , mieszkaniec Ksawerowa, opowiada o swojej 
wielkiej pasji jaką jest modelarstwo.

Marek Stankiewicz

Przenosi historię na modelowe makiety
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Opel Blitz 3t poczas operacji 
Barbarossa w Rosji 1941 r.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Z cyklu jak przedsiębiorcy radzą sobie z pandemią

Rozmową z , menedżerem Pałacu Ksawerów, w którym 
organizowane są spotkania biznesowe oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Martą Pokorską

Czy koronawirus, ograniczenia związane z pandemią, które 
wprowadzono także w miejscach pracy to był dla was duży problem? 
Jak przetrwaliście pierwsze, pewnie organizacyjnie, logistycznie, 
najtrudniejsze tygodnie pandemii?
Ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią wprowadziły 
w naszym codziennym funkcjonowaniu drastyczne zmiany. Niemal 
z dnia na dzień zmuszeni byliśmy do zaprzestania prowadzenia naszej 
działalności związanej z organizacją różnego rodzaju przyjęć i imprez. 
Wdrożyliśmy maksymalny program oszczędnościowy korzystając 
z rządowej dotacji. Jednak na niewiele to pomogło. Najgorszy w tym 
wszystkim jest brak perspektyw i niepewność związana z naszym bytem. 
Pozostaje nam zacisnąć pasa i cierpliwie czekać na powrót do 
wytęsknionej normalności.
 
Co przede wszystkim musieliście zmienić w firmie, żeby przetrwać?
Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się taką sytuacją. W naszej branży 
to całkowity zastój związany z możliwością prowadzenia jakiejkolwiek 
działalności. Obecnie wszyscy nasi pracownicy pracują zdalnie. 
Wyjątkiem są kucharze i kelenerzy, którzy nie mają właściwie żadnego 
zajęcia. Za wszelką cenę chcemy jednak utrzymać te etaty, bo razem 
pracujemy nie rzadko kilkanaście lat i liczymy, że w końcu wszystko wróci 
do normy. W bieżącym roku planujemy wynająć część pomieszczeń 
w pałacu na potrzeby powierzchni biurowych.

Co mogłaby Pani poradzić tym przedsiębiorcom, których mocno 
dotknęła pandemia, a ich biznes dosłownie "wisi na włosku"?
Każda sytuacja jest bardzo indywidualna. Należy szukać najlepszych dla 
siebie rozwiązań w danym momencie. Największą przeszkodą 
w zbudowaniu takiej strategii działania nie są same obostrzenia, a brak 
jasnego komunikatu kiedy się skończą, na jaką pomoc Państwa mogą 
liczyć firmy i kiedy zostanie ona udzielona, czy i jakie ułatwienia 
w długofalowej perspektywie kilku najbliższych lat planują wprowadzić 
rządzący dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Skutki 
obecnej sytuacji odczuwalne będą w naszej branży przez kilka 
najbliższych lat. Bez takiej pomocy bardzo trudno będzie ocalić 
większość firm, które często są dorobkiem całego życia.

Pałac Ksawerów

Fot. Archiwum



Gmina Ksawerów informuje, iż w roku 2021 kontynuowany jest rozpoczęty 
w roku 2019 program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji polegających na wymianie pieca węglowego na inne 
źródło ogrzewania. 

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Druki wniosków wraz 
załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu (na parterze) oraz na stronach 
internetowych gminy Ksawerów. 

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dofinansowanie do wymiany pieca węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski 
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres 
zasiłkowy 2021/2022 można składać od 1 lutego 2021 r. drogą 
elektroniczną, natomiast wnioski składane tradycyjnie w formie 
papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski drogą elektroniczną można składać  za pomocą:
• portalu utworzonego przez ministra właściwego do spraw 

rodziny ( https://empatia.mpips.gov.pl/ )
• portalu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(platforma usług elektronicznych ZUS)
• banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających 
wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego 
do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji.

Wniosek i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej 
za pomocą systemów teleinformatycznych t.j. platforma Emp@tia oraz 
PUEZUS opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub uwierzytelnia 
w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia 
i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami 
Referatu ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie osobiście (budynek Urzędu 
Gminy Ksawerów, I piętro pok. 103) bądź telefonicznie 42 213-89-91 oraz 
511 459 724. GOPS

Świadczenia wychowawcze 500+
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W ubiegłym roku udało się wybudować nowoczesny i wielofunkcyjny 
kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Zostało jednak 
jeszcze sporo "wolnego" terenu wokół szkoły, który można byłoby 
wykorzystać z myślą o naszych mieszkańcach.

Dlatego patrząc przyszłościowo,  Urząd Gminy Ksawerów planuje przystąpić 
do stworzenia koncepcji zagospodarowania i wykorzystania pozostałych 
terenów przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie wraz z układem 
komunikacyjnym wokół placówki. W takiej koncepcji uwzględnione 
zostałyby pomysły i sugestie mieszkańców gminy. 
Dlatego już dzisiaj zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji 
i pomysłów w tym temacie - pisemnie (na adres Urzędu Gminy Ksawerów), 
e-mailowo (sekretariat@ksawerow.com) lub bezpośrednio do swoich 
radnych czy sołtysów. 

Wspólne opracowanie takiej koncepcji będzie krokiem do przygotowania 
projektu budowlanego, uwzględnienia go w planie działań inwestycyjnych 
i znalezienia możliwości jego sfinansowania. 

W związku z coraz większą ilością wniosków wpływających poprzez 
platformę ePUAP do naszego Urzędu w sprawie wydania odpisów aktów 
stanu cywilnego przypominamy, że w Urzędzie Gminy Ksawerów nie ma 
USC. 

Mieszkańców gminy Ksawerów obsługuje Urząd Stanu Cywilnego 
w Pabianicach. Wnioski o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego należy 
kierować na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu 
Miejskiego w Pabianicach. Skróci to czas oczekiwania odpowiedzi 
na wniosek.

Ref. Spraw Obywatelskich

Odpisy aktów stanu cywilnego

Masz pomysł jak zagospodarować pozostałe

tereny przy szkole w Ksawerowie?

Adres internetowy skrzynki podawczej ePUAP:

www.bip.um.pabianice.pl/artykuly/86/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Redakcja
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Zbieramy zakrętki i pomagamy chorym dzieciom

Przed budynkiem Urzędu Gminy Ksawerów pojawił się pojemnik 
na plastikowe nakrętki/zakrętki. Zachęcamy do wspólnej zbiórki!

Doktor Paulina Tuzikiewicz - specjalista chorób wewnętrznych i lekarz 
z ośrodka zdrowia SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie, pełni obowiązki 
dyrektora placówki.

Rozmowę wideo z p. doktor można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Ksawerów www.gmina.ksawerow.com, w zakładce aktualności.

SP ZOZ MEDiKSA będzie realizował szczepienia przeciwko COVID-19 
 Zapisy dla pacjentów 

i naszych mieszkańców będą odbywały się za pomocą infolinii 989, przez IKP 
(Internetowe Konto Pacjenta) oraz bezpośrednio w MEDiKSA pod 
numerem telefonu 42 215 83 13 oraz 500 171 179.

zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Zdrowia.

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają 
trudność z dotarciem do punktu szczepień zlokalizowanym w MEDiKSA 
w Ksawerowie, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego 
transportu. Od godz. 8.00 do godz. 15.00 (od pon. do pt.) osoby 
niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo  
mające uzasadnione trudność z dotarciem do punktu szczepień mogą 
zadzwonić na specjalną linię telefoniczną 511 997 821, aby umówić swój 
transport. Wszyscy pacjenci leżący, którzy chcieliby się zaszczepić a mają 
problem z mobilnością, zostaną zaszczepieni u siebie w domu. Prosimy 
o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie (numer powyżej), zapisując 
się na szczepienie.
Ważne! Na dowóz umawiamy się po zarejestrowaniu się na szczepienie 
i poznaniu konkretnej daty szczepienia, nie później niż 3 dni przed 
ustalonym terminem szczepienia!

Jakie zakrętki można wrzucać?
Wszystkie, które są plastikowe (z butelek plastikowych, po nabiale, sokach 
w kartonie, płynach do prania i płukania, a także "jajka" po Kinder 
Niespodziankach, łyżeczki i miarki do mleka, syropu).

Czego nie wrzucać?
Metalowych kapsli, baterii czy innych elementów.

Po co zbieramy zakrętki?
Trafią one do jednej z fundacji charytatywnych, gdzie przy pomocy 
wolontariuszy zostaną posegregowane, spakowane i zważone, a następnie 
przekazane do firmy recyklingowej, która prześle na konto fundacji środki 
finansowe za dostarczone zakrętki. Fundacja pomoże chorym dzieciom lub 
spełni marzenia swoich podopiecznych.

Jeśli na terenie naszej gminy będzie trwała jakaś akcja zbierania 
na określony cel - prosimy o kontakt - w miarę możliwości wspomożemy 
zbiórkę.

Co daje nam ta zbiórka?
Nawyk selekcji odpadów i dbanie o naszą wspólną planetę poprzez 
ponowne wykorzystanie surowców wtórnych. Pomoc najsłabszym poprzez 
zakup protez, wózków inwalidzkich itp. Radość dziecka, któremu wspólnie 
pomożemy zrealizować marzenia.

Jeśli posiadasz więcej niż jeden worek zakrętek, chcesz je nam przekazać, 
ale masz problem z transportem zadzwoń do Urzędu Gminy Ksawerów. 
Umówimy się na odbiór. 
Jeden korek nie pomoże, ale RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Oświaty, Spraw Obywatelskich i Promocji

Redakcja

Pojemnik stanął przed wejściem do budynku Urzędu

Fot. Red.

Doktor Paulina Tuzikiewicz pełni obowiązki 

dyrektora w SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie

Szczepienia przeciwko COVID-19

Fot. Red.

W Ksawerowie punkt szczepień zarejestrowano 
w SP ZOZ MEDiKSA przy ul. Jana Pawła II 27 (na zdjęciu)

screen z wideo / gmina.ksawerow.com
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KĄCIK KULINARNY / OŚWIATA

Składniki (16 porcji):
- 25 g świeżych drożdży
- 500 g mąki pszennej
- 1 łyżka cukru
- 1 szklanka ciepłego mleka
- 1/2 łyżeczki soli
- 1 jajko
- 1 roztrzepane jajko do smarowania
- 120 g masła
- sezam lub łuskany słonecznik

Przygotowanie (bułeczki): 
Do miseczki wkruszyć drożdże, dodać ciepłe mleko (ok. 100 ml) , łyżkę 
cukru i łyżkę mąki. Dobrze wymieszać i odstawić na minimum 
10 minut, żeby rozczyn zwiększył swoją objętość.
Do drugiego większego naczynia z mąką wlać rozczyn, jajko, pozostałe 
ciepłe mleko, sól, rozpuszczone masło i zagnieść ciasto ręką. Można 
troszkę (minimalnie) podsypać mąką. Po kilku minutach wyrabiania 
ciasto powinno być już sprężyste i nieklejące się do ręki. Naczynie 
przykryć ściereczką i odstawić na godzinkę w ciepłe miejsce.
Wyrośnięte ciasto dzielimy na około 16 mniejszych kawałków, każde 
wyrabiamy na kształt kulki.
Nasze mini bułeczki układamy równomiernie na foremce wyłożonej 
papierem do pieczenia. Smarujemy roztrzepanym jajkiem oraz 
posypujemy odrobiną sezamu. Odstawiamy bułeczki do podrośnięcia 
na 10 minut. W tym czasie ustawiamy piekarnik na 190 stopni. Pieczemy 
przez około 22-25 minut, aż się zrumienią.

Przygotowanie (burgery): 
Mięso mielone mieszamy z przyprawami, przeciśniętym czosnkiem, 
jajkiem oraz bułką tartą. Z mięsa formujemy małe kotleciki (dosyć 
cienkie) i następnie smażymy je na tłuszczu z obu stron.

Każdą bułeczkę, która już ostygnie, kroimy na pół. Dół smarujemy 
ulubionym sosem, musztardą lub keczupem (polecam domowej roboty), 
nakładamy sałatę, mięso, pokrojone ogórki, przykrywamy górną częścią 
bułeczki. Wbijamy wykałaczki, aby hamburgerki się idealnie trzymały 
podczas ich nakładania i jedzenia.

Redakcja

Mini hamburgerki z domowymi bułkami

- przepis mieszkanki ul. Zachodniej

Fot. Internet

Mini hamburgerki mogą być świetną przekąską

Dodatkowo (do burgerów):
- 500 g mięsa mielonego wołowego
- przyprawa do mięsa mielonego
- 2 ząbki czosnku
- 1 jajko
- 2 łyżki bułki tartej
- sól, pieprz
- sałata
- ogórki kiszone
- dowolne sosy do burgerów

Dzień Babci i Dziadka w gminie Ksawerów

"Dziękujemy Wam dziadkowie, to bardzo Wam się chwali
Żeście nam rodziców tak dobrze wychowali
Bez Was smutny byłby świat
Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku, co najmniej dwieście lat!"

Z powodu koronawirusa pierwszy raz w historii babcie i dziadkowie 
nie wybrali się osobiście na okolicznościowe imprezy w przedszkolach. 
A szkoda, gdyż uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka to zawsze jedno 
z najpiękniejszych i najbardziej ulubionych przez przedszkolaków dni! 
Seniorzy są najwdzięczniejszymi gośćmi. Wszystko im się podoba, a dzieci 
są zachwycone, że mają takich widzów, ponieważ dziadkowie podziwiają 
absolutnie wszystko.
Mimo trudnego czasu w gminie Ksawerów nie obyło się bez świętowania! 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej tańczyły, śpiewały i składały życzenia swoim babciom 
i dziadkom podczas przekazu internetowego. Natomiast GDKzB 
w Ksawerowie przygotował wspaniały koncert życzeń, podczas którego 
odczytano życzenia dla seniorów nadesłane przez mieszkańców Ksawerowa 
oraz w którym zaprezentowały się przedszkolaki z oddziału przedszkolnego 
ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie (patrz kolejna strona gazety).

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Występ dzieci z oddziałów przedszkolnych 
ze Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
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Prezenty od króla Elfów

Król Elfów był tak zachwycony listami (które otrzymał w ramach grudniowej 
akcji "Napisz list do króla Elfów"), że nagrodził wszystkie. Ale trzy zasłużyły 
na większy uśmiech i rozczulenie. Gratulacje i podziękowania dla 
wszystkich, którzy wzięli udział w zabawie.

O co najmłodsi prosili w swoich listach? Przede wszystkim o prawdziwą zimę 
i puszysty śnieg, o radość z jazdy na sankach i lepienia bałwana. Król Elfów 
z radością spełnił te prośby. Takiej śnieżnej, chociaż krótkiej zimy dawno 
nie mieliśmy. GDKzB

GDKzB

Gminne Przedszkole w Widzewie

Trzy wyróżnione listy

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.com

Fot. GDKzB

Ksawerowskie życzenia dla babć i dziadków

GDKzB

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przygotował okazjonalny 
koncert życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Mieszkańcy naszej gminy mogli przesłać do GDKzB swój wiersz, piosenkę, 
pląs lub życzenia dla ukochanych babć i dziadków, które w ich dniu zostały 
odczytane (i zaprezentowane) na kanale youtube. Link do uroczystego 
koncertu życzeń: https://www.youtube.com/watch?v=gKB2ELTXphY 

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie samodzielnie wykonały 
kartki - laurki, dla swoich babć i dziadków. Wcześniej, w grudniu ub. r. 
przygotowały kartki świąteczne dla uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie.

Najmłodsi autorzy tych upominków w obu przypadkach wykazali 
się kreatywnością, wrażliwością, chęcią niesienia pomocy i sprawiania 
radości innym. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki wykonały 
portrety swoich kochanych dziadków oraz nauczyły się pięknych piosenek. 
Wykonanie okolicznościowych kartek było doskonałą okazją do rozmowy 
z dziećmi na temat relacji międzypokoleniowych oraz istoty okazywania 
szacunku, pamięci osobom starszym i samotnym. 

screen z wideo/kultura-ksawerow.pl

Prowadzący koncert życzeń: Marek Smuga dyrektor GDKzB
oraz Monika Markiewicz kierownik administracyjno-organizacyjny
placówki

Wyjątkowy koncert

"Zbigniew Wodecki online" 
Wyjątkowe kartki dla kochanych seniorów

Zapraszamy internautów do obejrzenia i wysłuchania młodych wokalistów  
(uczestników studia piosenki GDKzB w Ksawerowie, którego instruktorem 
jest Olga Fidrysiak - Myszkowska), którzy w ramach koncertu "Zbigniew 
Wodecki online" zaśpiewali na ksawerowskiej scenie największe przeboje 
artysty.  

Szczegóły na stronie  oraz profilu facebook 
GDKzB w Ksawerowie.

www.kultura-ksawerow.pl

Karolina Stępień w wykonaniu piosenki "Rzuć to wszystko..."

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Przedszkolaki z okolicznościowymi kartkami

screen z wideo/kultura-ksawerow.pl
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Rysujemy komiks

Rozgrywki w kategorii wiekowej U11 zbliżają się wielkimi krokami i zgodnie 
z harmonogramem podanym przez ŁZKosz - Łódzki Związek Koszykówki, 
już pod koniec lutego najmłodsze koszykarki naszego województwa 
wybiegną na łódzkie parkiety.

W ramach przygotowań do sezonu nasze młode zawodniczki rozegrały 
sparingi z drużynami z okręgu. W starciu z zespołem MUKS Bełchatów 
mocniejsze okazały się przeciwniczki i to one wygrały mecz. W drugim 
spotkaniu, z ekipą UKS Orlik Ujazd, to my okazaliśmy się lepsi. Gratulacje!
Trenerem naszej najmłodszej drużyny jest Sylwia Giernat. Wszystkim 
zawodniczkom życzymy powodzenia w lidze, ale przede wszystkim 
ogromnej radości z grania w koszykówkę.

GDKzB
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Przygotowania do nowego sezonu

Natalia w kadrze Polski U15k

W ramach naszych warsztatów online (wszystkie odcinki dostępne są na 
kanale youtube GDKzB w Ksawerowie) narysowaliśmy komiks, którego 
głównymi bohaterami są Ksaw i Wera.

Zapraszamy do obejrzenia odcinka, w którym dowiesz się jak rozpocząć 
przygodę z rysowaniem komiksów.

Drużyna U11 Basket 4Ever

Fot. Basket 4Ever

Fot. ŁZK

Natalia Chałupka

Natalia Chałupka, silna skrzydłowa/środkowa i kapitan
drużyny U15 Basket 4Ever, została powołana
na konsultację szkoleniową reprezentacji kraju
w kategorii U15k (jako jedyna z woj. łódzkiego).

- Natalia jest młodą, utalentowaną i niezwykle
ambitną zawodniczką stawiającą wysokie 
cele. W trudnych momentach potrafi wziąć
ciężar gry na siebie, jednoczy zespół i tworzy
w nim odpowiednią atmosferę. Ponadto
dzielnie walczy o miejsce w kadrze Polski.
Tak naprawdę jej przygoda ze sportem
zawodowym dopiero się rozpoczyna
- mówi jej trenerka Edyta Koryzna.
- Powołania do kadry Polski to niezwykłe
wyróżnienie. Jednak dzięki pracy i silnej 
motywacji każdy może się w niej znaleźć.

Basket 4Ever



Przypomnijmy sobie, jak bawiliśmy się, wspólnie spędzaliśmy czas przed pandemią

Zawody drużyn strażackich na boisku przy ZSCKR w Widzewie

Jubileusz wieloletniego pożycia par małżeńskich

Piknik sołecki (Ksawerów-Południe)

Fotografie wykonała redakcja

Czerwcowy Festyn Rodzinny

Występ dzieci z Gminnego Przedszkola w Widzewie

Akademia szkolna w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Trzeci Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Ksawerów
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