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Echo Gminy

Najładniejsza iluminacja świąteczna
- weź udział w konkursie

Fot. Red.

Drodzy mieszkańcy Gminy Ksawerów,

niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spędzone 
w gronie najbliższych przyniosą wiele radości, ciepła 
i optymizmu, a nadchodzący Nowy 2021 Rok spełni 
zamierzenia zawodowe i osobiste oraz przyniesie 

wiele zdrowia i pomyślności

przewodniczący Rady Gminy Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

wójt Gminy Ksawerów

Adam Topolski
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Często "lądowała" w kuchni
i trafiła do MasterChefa

Fot. Red.

Źródło foto: TVN/Michał Stawowiak/FOKUSMEDIA
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ŚWIĄTECZNIE

Święta bez pośpiechu, w kontakcie z najbliższymi

Wójt Adam Topolski

- gospodarz gminy Ksawerów

Życzę mieszkańcom gminy Ksawerów i wszystkim, 

którzy w naszej gminie spędzą Święta Bożego Narodzenia, 

żeby przeżyli je w ciepłej, rodzinnej atmosferze, w łączności 

z tymi, z którymi nie będziemy mogli spotkać się osobiście. 

Żebyśmy razem, w tych trudnych czasach, mogli zapomnieć 

o kłopotach, umieli sobie pomagać, żebyśmy odkryli znów to, 

co w naszym życiu jest najważniejsze.

W Nowym Roku życzę przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, 

spełniania wszystkich planów i marzeń. 

Fot. Archiwum

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 

Roku pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom gminy  

najserdeczniejsze życzenia. Niech zbliżające się święta bedą 

czasem zadumy, spędzonym w gronie najbliższych przy 

dźwiękach kolęd i zapachu przystrojonej choinki.

Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same pogodne, 

wolne od trosk i zmartwień dni oraz dostarczy wielu okazji 

do realizacji osobistych zamierzeń.

Fot. Red.

Radni gminy Ksawerów w trakcie obrad - zdjęcie zostało wykonane

przed pandemią (listopad ub.r.)

Świąteczne życzenia od naszych radnych

Bóg przychodzi do nas, by dla wszystkich narodziła się nadzieja, 
że On chce być z nami w każdym czasie. Niech Boże Dziecię wniesie 
w nasze życie potrzebne łaski i zdrowie, a cały NOWY 2021 r. będzie 
przepełniony błogosławieństwem, radością i pokojem. 

Trudny był czas narodzin Zbawiciela i niekomfortowe 
miejsce w którym się narodził. 
Jednak to Bóg pełen mocy przyszedł 
do człowieka, żeby obdarować 
go miłością, wsparciem, światłem 
na codzienne życie i ostatecznie 
zbawieniem, czyli szczęśliwym 
życiem na wieki.
Wszystkim parafianom 
i mieszkańcom gminy Ksawerów 
życzę żywej wiary w to wielkie 
wydarzenie w dziejach ludzkości 
i jednocześnie w dar Bożego 
miłosierdzia, które nie przeminęło.
Dzisiaj w trudnych czasach epidemii i niekomfortowych warunkach 
naszego życia,  serdecznie życzę, żeby Chrystus stał się obecny w naszych 
sercach, w naszych rodzinach i w każdym miejscu ludzkich spotkań, żeby 
wspierał swoją mocą i utwierdzał w pewności, że Bóg jest z nami i nie 
opuszcza nigdy swoich wiernych.

Fot. Shutterstock

ks. proboszcz Wojciech Błaszczyk

ks. proboszcz Stanisław Bracha

Fot. Parafia MBC w KsawerowieDuszpasterze, Siostry Karmelitanki, 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, 
Lektorzy, Ministranci i wszyscy 
Współpracownicy życzą drogim 
parafianom i mieszkańcom 
Ksawerowa jak najobfitszych 
darów od przychodzącego 
Jezusa. 
Jest to trudny czas z powodu 
pandemii, jednakże życzymy 
Wam owocnego przeżycia 
tej prawdy, że "Bóg jest z nami". 
Niechaj ta Prawda rozświetla 
mroki naszej niepewności i lęku o jutro. 
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Radości, odwagi i wewnętrznego pokoju



nr 9/2020 gazeta samorządu terytorialnego

ŚWIĄTECZNIE

Fot. Archiwum

Dyrektor Maria Szaszkiewicz

Życzymy Państwu, 
by pierwsza bożonarodzeniowa gwiazda, która zwiastuje radość, 
zabłysła nad Waszymi Domami. 
 
By wraz z nią zawitały: 
nadzieja w sercu, 
miłość, która zmienia łzy 
w uśmiech, pogoda ducha, 
która pozwala wierzyć, 
że przyszłość przyniesie 
wszystkim lepszy czas. 
 
Niech blask świątecznych świec 
pozostanie w pamięci na długo  
i ogrzewa swą magią wszystkich ludzi. 
Niech w każdej rodzinie zapanuje szczęście. 
 
Życzą: 
Dyrekcja, Nauczyciele, pozostali Pracownicy oraz Uczniowie  
Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 

Świąt Bożego Narodzenia 
pachnących choinką, 
spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych 
prezentów, życzy uczniom 
i ich rodzinom 
Barbara Staszewska,
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.

Dyrektor Barbara Staszewska

Fot. Archiwum

Dyrektor Arkadiusz Bielecki

Świętujcie z rozwagą, pamiętajcie o szkole

- tęsknimy za Wami! 

Serdeczne życzenia zdrowia, 
radości, spokoju, satysfakcji 
i zadowolenia z życia 
prywatnego i służbowego 
z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia dla wszystkich 
pracowników, rodziców 
i uczniów Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie 
składa Dyrekcja.

Fot. Archiwum
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Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia.
Życzy Kierownik Gminnej Jednostki
Wod-Kan Ksawerów 
wraz z pracownikami

Dyrektor Małgorzata Tokarczyk

Świąteczne życzenia

Fot. Red.

Kierownik Marzena Berner-Stefaniak

Kierownik Włodzimierz Ludziejewski

Fot. Red.

Fot. Red.

Życzy Dyrektor, Pracownicy oraz Wychowankowie Gminnego Przedszkola w Widzewie

Kierownik Ewa Szulbowska

Fot. Red.Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość, pokój,
nadzieję i miłość.
Życzy Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ksawerowie
wraz z Pracownikami

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia ogrzeją 
serca. Niech radość ze wspólnego świętowania przyniesie
wytchnienie od trudów codzienności, a pod świąteczną 
choinką znajdzie się radość, szczęście i wzajemne 
zrozumienie.

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym 
2021 Roku życzy Kierownik 
wraz z Pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ksawerowie
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Świąteczne życzenia

Fot. KPP Pabianice

                                                                Komendant Powiatowy Policji 
                                                                w Pabianicach insp. Tomasz Szwed 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
to czas nadziei niosący ze sobą wiele 
radości oraz refleksji dotyczących 
minionego okresu i planów 
na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach 
pragniemy Państwu życzyć 
wiele zdrowia i satysfakcji 
z podejmowanych wyzwań. 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 

zdrowia, miłości, siły 

i wiary w lepsze jutro

życzy Zespół MEDiKSA

Fot. Red.

Dyrektor Marek Smuga

Dyrektor oraz Pracownicy
Gminnego Domu Kultury 
z Biblioteką w Ksawerowie

Rozmawiał Bartosz Chmiela

siostra Felicjana Topolska

Fot. Archiwum

Jak wyglądało Boże Narodzenie, jak obchodziła siostra święta przez 
kilkanaście lat będąc na misjach w Rwandzie, Burundi?
Drodzy mieszkańcy naszej gminy, upłynęło już 12 lat odkąd jestem w Polsce, 
nie mniej wciąż żywe w pamięci są wspomnienia z moich misyjnych dni. 
Już wkrótce święta Bożego Narodzenia. Świętą pełne radości i tak bardzo 
rodzinne również w Afryce - w Rwandzie i Burundi, gdzie przez kilkanaście 
lat mogłam je przeżywać. Pierwsze  święta były pełne niespodzianek, gdyż 
wszystko było nowe, inne. O ile słoneczna i piękna pogoda zamiast zimna 
i śniegu nie była zaskoczeniem, o tyle całe świąteczne tło było dla mnie 
zupełnie nowe. Była bardzo skromna szopka bożonarodzeniowa, w której 
zamiast choinek były bananowce. O pasterce nie było mowy ze względu 
na okres wojny plemiennej. Tamtejsza ludność do tej pory nie obchodzi 
wieczerzy wigilijnej, dla nich ważna jest msza święta trwająca trzy godziny. 
To bardzo radosna liturgia, w której jest mnóstwo bożonarodzeniowego 
śpiewu i wspólnego tańca, w którym uczestniczy cały kościół. O prezentach 
dzieci nie mają co marzyć, cieszą się z tego, że tego dnia jest dobry i syty 
posiłek - najczęściej z mięsem, którego nie ma na co dzień. Rodzice 
natomiast, jeżeli mają taką możliwość, kupują sobie na ten dzień nowe, 
ładne ubranie.

Ciężko było cieszyć się świętami będąc tak daleko od rodzinnego domu, 
od najbliższych?
Mimo wielu lat na misjach zawsze w tym okresie była tęsknota 
za najbliższymi, za Ojczyzną, za naszymi pięknym polskimi zwyczajami, 
kolędowaniem. Jednak mimo wielu różnic i zwyczajów miałyśmy radosne 
święta, bo jak się nie cieszyć z przyjścia Chrystusa - Dziecięcia do nas. 
Czy to biedny czy bogatszy kraj, Chrystus narodził się dla wszystkich, 
i właśnie niech to Dziecię Jezus przyniesie wszystkim swą miłość, dobroć, 
radość i pokój do naszych serc i rodzin, a my otwórzmy szeroko nasze serca 
na spotkanie z Bogiem –Dziecięciem Jezus. 

Czego możemy sobie życzyć na nadchodzące, w nieco innej rzeczywistości, 
święta Bożego Narodzenia?
Nie bójmy się być radosnymi świadkami narodzin Bożego syna, mimo tak 
wielu przeciwności w dzisiejszym świecie. Wszak On sam powiedział, że kto 
przyzna się do mnie, to i ja się do niego przyznam przed moim Ojcem. 
Uwierzmy w miłość Jezusa, nawet wtedy gdy ciężko nam w coś wierzyć. 
Bo cóż to za wiara, kiedy na wszystko możemy mieć odpowiedź. Niech 
Dziecię Boże będzie radością i mocą na każdy dzień, niech te święta będą 
pełne radości i dobroci we wszystkich rodzinach. O to się modlę i tego życzę                  
                                                         wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Uwierzmy w miłość Jezusa

Rozmowa z , ksawerowianką i Karmelitanką 
Dzieciątka Jezus.

siostrą Felicjaną Topolską
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Panie prezesie, to był – ze względu na zagrożenie koronawirusem – chyba 
trochę inny rok dla wielu z nas. Dla strażaków OSP też? Dużo się zmieniło 
w waszej służbie?
Każdy z druhów w życiu prywatnym przechodzi pandemię na swój sposób, 
jednak w trakcie służby trzeba być przygotowanym na wszystko. W tym 
przypadku nasze działania są utrudnione ze względu na konieczność 
stosowania środków ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, 
rękawic, kombinezonów...

Wyjeżdżacie nie tylko do pożarów, pomagacie przy wypadkach – jaką 
tegoroczną akcję, interwencję na pewno zapamiętacie?  
W tym roku jest jakby spokojniej, można powiedzieć, że oszczędziły nas 
warunki atmosferyczne. Nie było długoterminowych upałów, opadów 
czy nawałnic, co wiązałoby się z dużymi pożarami lub pompowaniem wody. 
Najwięcej wyjazdów związanych było ze zdarzeniami z udziałem 
samochodów w ruchu drogowym, np. kolizja w Ksawerowie na ulicy 
Łódzkiej, w której samochód osobowy ściął słup elektryczny, a pasażerowie 
próbowali opuścić miejsce zdarzenia pozostawiając uszkodzony pojazd. 
Koszmarnym zdarzeniem był również pożar w mieszkaniu przy ulicy 
Ksawerowskiej. Szacuję, że w skali mijającego roku  mamy około 100 
wyjazdów do różnych zdarzeń.

Lata lecą, a do służby w OSP nie brakuje chętnych. Także w gminie 
Ksawerów? 
Mijającego roku nie możemy zaliczyć do udanych pod względem pozyskania 
nowych członków. Wiąże się to z ograniczeniami wprowadzanymi przez 
rząd. Brak konkursów, ćwiczeń, zawodów, manewrów, festynów, a właśnie 
to przyciąga młode pokolenie. Duże znaczenie ma również wyposażenie 
jednostki w nowoczesny  sprzęt, samochody gaśnicze, czy zaplecze socjalne, 
ale tutaj uważam, że spełniamy wysokie standardy .

Czego z okazji świąt życzy się strażakom?
Regułą jest, żeby życzyć druhom tyle powrotów co wyjazdów. Chciałbym 
ponadto życzyć wszystkim druhnom i druhom spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, pomyślności w Nowym Roku, wytrwałości w działaniach oraz 
wyrozumiałości i wsparcia ze strony najbliższych.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Jan Wawrzko

Fot. Archiwum

Andrzej Polak, emerytowany oficer 
nawigator żeglugi dalekomorskiej 
i mieszkaniec Ksawerowa

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Tak wyglądały świąteczne stoły na pokładzie 
statku, którym nawigował p. Andrzej

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Jak wspomina Pan święta
Bożego Narodzenia, spędzone
na morzu, z dala od lądu, 
rodziny i najbliższych?

Święta spędzane z dala od domu
przywołują najczęściej smutne
wspomnienia. Nie inaczej było
ze mną. W trakcie rejsu priorytetem

są codzienne, obowiązkowe zadania, które każdy z marynarzy musi wykonać, 
również w wigilię i święta. Nie mniej, wigilijna kolacja zawsze była uroczysta, 
na długim stole ustawionym w mesie znajdowało się minimum 12 potraw. Były 
wśród nich ryby i owoce morza, które w tym czasie mogliśmy odławiać, 
galaretki, sałatki i ciasta, słowem wszystko to, co powinno znaleźć się w tym 
dniu na stole. Obowiązkowe były życzenia, które składał osobiście kapitan. 
Przy kabinie radiooficera tworzyła się kolejka chętnych do rozmowy przez 
radio z bliskimi w domach, co nie zawsze się udawało,bo bywały problemy z 
łącznością.

Do czego najczęściej, z tamtego "morskiego" - świątecznego okresu, wraca 
Pan wspomnieniami? 
Nie zapomnę sytuacji, która miała miejsce pod koniec lat 80. Staliśmy akurat 
u wybrzeża Kanady w porcie w Vancouver. Kilka dni przed wypłynięciem, 
a było to tuż przed świętami, zostaliśmy obdarowani prezentami przez 
przedstawicieli tamtejszej Armii Zbawienia. Proszę sobie wyobrazić radość 
marynarzy, kiedy podczas wigilii ochmistrz w stroju św. Mikołaja, rozdawał 
marynarzom prezenty. O ile dobrze pamiętam, dostałem wtedy nowoczesny 
budzik, o którym w tamtej Polsce można było jedynie pomarzyć. 

Teraz, kiedy spędza Pan święta w domowym zaciszu, potrafią cieszyć 
podwójnie?
Oj tak, jak nigdy doceniam bliskość rodziny, domowe ciepło, wspólne 
kolędowanie i świąteczną radość. Podczas tegorocznych świąt, 
w ograniczonym rodzinnym gronie, również możemy być blisko 
z najbliższymi. Nie bójmy się korzystać z telefonu i internetu.

Czego na święta życzyć strażakom?

Rozmowa z Janem Wawrzko, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Zaradzyńskiej.

Święta na statku są namiastką świąt spędzonych w domu, przy wigilijnym 
stole, z rodziną i najbliższymi. Mimo to załoga 
spędza je bardzo tradycyjnie. 
Marynarze dbają o świąteczne
detale, jest choinka, 12 potraw
i wspólne śpiewanie kolęd. 

Jak wygląda Boże Narodzenie na morzu?
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Święta Bożego Narodzenia – tradycyjnie u nas rodzinne, spędzane w jak 
największym rodzinnym gronie – mogą tym razem takie nie być. I zamiast 
cieszyć, smucą, że nie ma z nami bliskich. Jest jakiś sposób, żeby się z nimi 
spotkać, choć każdy będzie w swoim domu?
Bliskie sobie osoby chcą swojego dobra, troszczą się o swoje życie i zdrowie. 
Jeśli mamy takie wskazania, to zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby to 
zdrowie chronić. Magiczna data 24 grudnia może pozostać magiczną w innej 
formie, cieszmy się tymi, którzy są z nami tutaj lub na odległość. Nawet jeśli 
nie mamy możliwości technologicznych aby postawić urządzenie przy stole 
i pobyć razem, zadzwońmy do siebie, obejrzyjmy zdjęcia, zaplanujmy 
kolejne wspólne spotkanie.

Może trzeba się do tego, do przeżycia tych "covidowych" świąt jakoś inaczej, 
wcześniej przygotować. Jak to zrobić?
Dbając o swoje bezpieczeństwo, postarajmy się zapewnić sobie namiastkę 
normalności. Zaplanujmy święta chwilę wcześniej. Pomyślmy o tym, czego 
możemy w tym okresie potrzebować. Weźmy pod uwagę, że każdy z nas 
może trafić na kwarantannę, co może być utrudnieniem w realizacji świąt. 
Jeśli potrzebujemy choinkę, karpia, świąteczne zakupy,  pomyślmy o tym, 
kogo moglibyśmy poprosić o pomoc. Rozglądajmy się wśród swoich 
sąsiadów, może ktoś z nich będzie potrzebował naszego wsparcia. Wysyłając 
sobie świąteczne życzenia chyba najczęściej życzymy sobie zdrowia. 
Zadbajmy o nie w pierwszej kolejności.

A jak ktoś jest samotny i zostanie sam w święta? Jak, czym powinien 
je wypełnić, żeby dobrze je przeżyć?
Na co dzień nie myślimy o tych wszystkich, którzy są samotni, którzy 
w samotności będą spędzali kolejne święta. W tym roku wyjątkowo trudne. 
Takich osób wokół nas jest wiele. Święta Bożego Narodzenia są dla 
chrześcijan duchowym przeżyciem. Modlitwa, wspomnienie tych, którzy 
kiedyś byli z nami, nadzieja na lepsze jutro, które w końcu nadejdzie. To jak 
bardzo jesteśmy samotni zależy w pewnym stopniu od nas, od naszego 
wyboru. Jednak w obecnym czasie samotność może być wymuszona, a co za 
tym idzie trudniejsza do zaakceptowania. To doskonała okazja do tego, żeby 
docenić to, że w normalnym czasie mamy sąsiadów, ludzi, których 
spotykamy na ulicy, rozmawiamy w sklepie. Warto czekać na tę normalność.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Wiktor Woźniak

Fot. Archiwum

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Rozmawiał Bartosz Chmiela

źródło: internet

Świąteczne ciekawostki i wigilijne tradycje

Okazuje się, że każdy region, poza tradycyjnymi polskimi 

posiłkami wigilijnymi, ma swoje własne zwyczaje kulinarne. 

I tak na przykład w Tatrach podaje się bukty – inaczej 

kopytka oraz podpłomyki. 

Fot. Archiwum

Aleksandra Iwin

Jak zadbać o higienę psychiczną podczas świąt?

Rozmowa z Aleksandrą Iwin, psychologiem i mieszkanką naszej gminy.

Kilka praktycznych porad do świątecznego stołu

Wspólnie z ksawerowianinem Wiktorem Woźniakiem podpowiadamy jak 
smacznie i zdrowo przeżyć święta, jak dobrze przygotować listę zakupów 
spożywczych, żeby się nie przejść i nie zmarnować jedzenia.

ŚWIĄTECZNIE

- Zaplanujmy świąteczne zakupy. 
Przygotujmy listę produktów uwzględniając 
wszystkie świąteczne posiłki – śniadanie, obiad oraz kolację. Postawmy 
na jakość, a nie na ilość potraw. Czytajmy etykiety, zrezygnujmy 
z produktów, których głównym składnikiem jest cukier, w których 
są utwardzone tłuszcze i mnóstwo dodatków oznaczonych symbolem E. 
Mamy ochotę na deser? Czemu nie, przecież są święta. Jednak delektujmy 
się nim z umiarem pamiętając, że nie tyjemy od pojedynczych produktów, 
ale od nadmiaru kalorii. Najlepszym sposobem, żeby zachować umiar 
w jedzeniu, jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych przez cały 
rok. Siedząc przy świątecznym stole warto się zastanowić, czy tak naprawdę 
jesteśmy głodni, czy jemy bo inni też jedzą, a może inaczej nie wypada? Tutaj 
warto pamiętać o wcześniejszych, systematycznych posiłkach w ciągu dnia, 
żeby nie powodować kulminacji głodu. Jeżeli nic wcześniej nie zjedliśmy, 
to wręcz rzucimy się na posiłek, w wyniku czego zupełnie nieświadomie 
zjemy naprawdę duże ilości.  Dlatego tak ważne są całoroczne, dobre nawyki 
żywieniowe, bo nawet, jeśli damy się ponieść w święta kulinarnym emocjom 
przez jeden czy dwa dni, nie przekreśli nam to naszej dotychczasowej pracy 
– radzi Wiktor Woźniak, ksawerowianin, trener osobisty i przyszły 
fizjoterapeuta interesujący się odpowiednim, zdrowym odżywianiem, 
na co dzień pracujący w lokalnym klubie fitness. 

- Pamiętajmy o odpowiednim, całodniowym nawodnieniu, również przy 
wigilijnym stole, ponieważ odpowiednia ilość płynów pozwoli kontrolować 
uczucie głodu i poprawi trawienie. Oczywiście, oprócz tego obowiązkowo 
ruch, można wybrać się na rodzinny spacer, dzięki czemu przewietrzymy 
się i spalimy nadmiar kalorii. Ruch na świeżym powietrzu nie tylko 
pozytywnie wpłynie na naszą sylwetkę, ale też poprawi samopoczucie - 
dodaje.
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Rok 2021 będzie dla Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 
którego dom zakonny mieści się w Ksawerowie przy ul. Gwiezdnej, czasem 
wyjątkowego Jubileuszu, bowiem właśnie w tym roku minie sto lat od jego 
założenia! 

Obchody Jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia siostry rozpoczęły 
w pierwszą niedzielę Adwentu 29 listopada 2020 r., mszą św. w katedrze 
warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła i św. Floriana. 
Jubileuszowe świętowanie, które przede wszystkim ma być dziękczynieniem 
Bogu za istnienie Zgromadzenia i sto lat jego historii, potrwa do 2 lutego 
2022 r.
W dniu 31 grudnia 1921 r. ojciec Anzelm Gądek, karmelita bosy oraz siostra 
Teresa Kierocińska, powołali do życia wspólnotę zakonną, żyjącą 
duchowością karmelitańską. W robotniczym, powojennym Sosnowcu, 
siostry poświęciły się posłudze najuboższym i najbardziej potrzebującym 
pomocy, jednak bardzo szybko powstały nowe wspólnoty, w których siostry 
podejmowały się kształcenia praktycznego kobiet, katechizacji i opieki nad 
dziećmi w przyklasztornych ochronkach i późniejszych przedszkolach. 
W ciągu tych stu lat zmieniło się wiele: ustroje polityczne, relacje społeczne, 
warunki życia. Jednak przez te wszystkie lata nie uległo zmianie pragnienie, 
istniejące w sercu zarówno Założycieli Zgromadzenia, jak i kolejnych 
pokoleń sióstr, aby swoim życiem naśladować Jezusa, który przyszedł 
na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca Niebieskiego. 
Tak jak sto lat temu, tak i dzisiaj siostry chcą ze swoją patronką - św. Teresą 
od Dzieciątka Jezus, poprzez swoją obecność i posługę "czynić dobrze 
na ziemi".

Fot. karmelitanki.pl

Siostry karmelitanki podczas inauguracyjnego nabożeństwa
w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła
i św. Floriana

"Nasze" karmelitanki, na co dzień prowadzące przedszkole,
są doskonale znane nie tylko mieszkańcom gminy

Fot. Red.

Fot. Shutterstock

Na czas zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wszystkim, 

aby ten czas był bogaty w doświadczenie 
obecności Boga w życiu każdego z nas.

Niech to doświadczenie zrodzi w naszych 
sercach pokój, miłość, radość 

oraz wdzięczność.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

7



gazeta samorządu terytorialnego nr 9/2020

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

8

Pożegnaliśmy Wiolettę Domańską 

- naszą Panią doktor

Można śmiało powiedzieć, że doktor Wioletta Domańska z wieloma z nas 
"była od zawsze". Szanowana i ceniona przez dorastającą młodzież, przez 
rodziców i dziadków. Od wielu lat kierowała pracą naszego gminnego 
ośrodka zdrowia, obecnie SP ZOZ MEDiKSA. Była niezwykle lubianym 
i cenionym lekarzem, wiedziała jak podejść do pacjenta, do drugiego 
człowieka. 
Jako samorządowiec i społecznik angażowała się w różne inicjatywy, 
podejmowane przede wszystkim w swojej rodzinnej gminie Ksawerów 

. Prężnie działa 
również w sąsiednich Pabianicach, pełniąc funkcję radnej Rady Powiatu 
Pabianickiego (obecna kadencja była jej drugą, kolejną). W czerwcu 2019 
została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, za podejmowanie działań 
mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców gminy  
Ksawerów.
W tym skomplikowanym i niebezpiecznym okresie pandemii z dużym 
zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki, postrzegając zawód lekarza 
nie tylko jako pracę, ale przede wszystkim powołanie do pomocy drugiemu 
człowiekowi. Na co dzień, wykonując zawodowe obowiązki, cieszyła 
się sympatią i uznaniem współpracowników ośrodka zdrowia. Będąc 
na linii frontu walki z koronawirusem poniosła najwyższą cenę, sama uległa 
zakażeniu i przegrała z chorobą mając 54 lata. 

(w latach 1997-1998 oraz 1998-2002 była radną gminy)

Kryspina Janas
Zdrowia , później w SP ZOZ MEDiKSA): Wiolę poznałam jako 
studentkę, była koleżanką mojej córki z duszpasterstwa akademickiego, 
potem pracowały razem w Oddziale Wewnętrznym szpitala w Pabianicach. 
Po jakimś czasie została moją koleżanką z pracy w Ośrodku Zdrowia 
w Ksawerowie, a z czasem moją szefową. 
Współpraca z Wiolą układała się bardzo dobrze. Koleżeńska, dobry 
organizator, a przede wszystkim bardzo dobry lekarz.

 (lekarz rodzinny, przez wiele lat pracowały razem w Ośrodku 
w Ksawerowie

Z cierpliwością i wyrozumiałością bardzo mi pomogła w nauce korzystania 
z komputera w pracy, co było dla mnie dużym wyzwaniem. Wiedziałam, 
że będąc za ścianą w gabinecie obok, w przypadku technicznego problemu, 
przyjdzie i spokojnie wytłumaczy.
Moja rodzina i ja jesteśmy Jej wdzięczni, że w okresie pandemii tak 
zorganizowała pracę, żebym - będąc w grupie ryzyka - mogła bezpiecznie 
pracować z pacjentami. 
W naszych prywatnych rozmowach często poruszałyśmy temat dzieci, 
wzorów i sposobów ich wychowywania. Wiem, że Wioli zawsze na tym 
zależało, dzieci były Jej wielką troską. Chciała im jak najwięcej przekazać.
Będzie mi Ciebie brakowało Wiolu, wiedząc, że nie ma Cię już w gabinecie 
obok. 

śp. Wioletta Domańska

Fot. K.Karcz

Adam Topolski
Domańską rozpoczęła się 10 lat temu. Dała się poznać jako osoba szczera, 
otwarta, o wielkim sercu, bardzo zaangażowana w życie naszej gminy. 
Była znana ze swojej życzliwości, skromności, ofiarności, nigdy nie 
odmawiała pomocy. Pokazała, jak bardzo bliskie są jej sprawy naszych 
mieszkańców, jak bardzo zależy jej na rozwiązywaniu codziennych 
problemów. 
To ona była inicjatorką "Białych Sobót", w ramach których przeprowadzane 
były bezpłatne, profilaktyczne badania. Chętnie zapewniała opiekę 
medyczną podczas corocznych Festynów Rodzinnych. Jako lekarz często 
poświęcała swój prywatny czas na wizyty domowe. Była też świetnym 
samorządowcem. Jej udział w komisjach i sesjach Rady Gminy Ksawerów 
bardzo często wnosił wiele inicjatyw. Wielkie zaangażowanie w życie 
społeczne zaowocowało wyborem w 2014 oraz 2018 roku do Rady Powiatu 
Pabianickiego. 
Pani Domańska była przede wszystkim bardzo dobrą koleżanką, z którą 
współpraca była przyjemnością. Mając różne zdania na dany temat 
wspólnie szukaliśmy rozwiązań. Dlaczego? Bo oboje mieszkaliśmy od wielu 
lat w Ksawerowie. Znaliśmy problemy  mieszkańców naszej gminy. 
Pracowaliśmy dla przyszłych pokoleń. Jak każdy człowiek miała też chwile 
słabości, składając rezygnację z funkcji dyrektora SP ZOZ MEDiKSA. 
Rozumiałem jej wątpliwości. Bardzo dużo rozmawialiśmy, chcąc ustalić 
wizję rozwoju opieki medycznej w naszej gminie. Była w pełni życia, 
w pełnym biegu, ale była też kochającą matką dbającą o rodzinę. 
Bo przy okazji rozmów służbowych poruszaliśmy też zwykłe, codzienne 
tematy.
Śmierć, która spotka każdego najczęściej przychodzi nieoczekiwanie. 
Odeszła cicho, bez słów pożegnania. Mimo młodego wieku zostawiła 
po sobie trwały ślad. Czemu Pan Bóg wezwał Cię właśnie teraz 
do siebie? Myślę, że nie tylko w mojej pamięci zostaniesz już na zawsze - 
dodaje gospodarz naszej gminy.

Arkadiusz Bielecki (dyrektor ZSCKR w Widzewie):  Śp. doktor Wioletta 
Domańska była człowiekiem niezwykłym. Jej motto życiowe "lubię 
pomagać ludziom" jest najbardziej precyzyjną i dokładną charakterystyką 
Jej osoby. Zawsze nastawiona na drugiego człowieka, jego potrzeby 
i problemy. Zorganizowała SP ZOZ MEDiKSA. Podczas różnych zawirowań 
służbowych, których w Jej życiu nie brakowało mówiła "...przecież 
nie zostawię moich pacjentów". Nie liczyła czasu, jaki poświęcała swoim 
pacjentom. Jestem jednym z nich. Jej zawdzięczam pełną sprawność 
ruchową. Inne osoby, będące w takiej samej jak ja sytuacji zdrowotnej, 
latami odzyskiwały sprawność. 
Jako dyrektor Ośrodka Zdrowia obejmowała opieką medyczną uczniów 
ZSCKR w Widzewie. Pełniąc funkcję radnej Powiatu Pabianickiego 
wielokrotnie wspierała sprawy szkoły na forum Rady i Zarządu Powiatu. 

 (wójt gminy Ksawerów): Moja współpraca z Panią Wiolettą 
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Siostra Teofana 
zawdzięczamy dużo dobra, otwartości, troski, opieki medycznej, tej pięknej 
codziennej życzliwości...można by jeszcze wiele pisać, odpoczywaj w pokoju.

(karmelitanka Dzieciątka Jezus): Śp. doktor Wioli 

Maria Szaszkiewicz 
w Ksawerowie): Z doktor Wiolettą Domańską łączyły mnie różnorakie 
relacje. Od wielu lat była moją serdeczną koleżanką, byłam też jej pacjentką, 
a w ostatnich latach łączyły nas również sprawy służbowe. Nasze ścieżki życia 
zbliżyły się do siebie w II połowie lat 80, gdy w parafii powstało 
duszpasterstwo akademickie Miriam, któremu przewodził ówczesny wikary, 
ksiądz Eugeniusz Gieparda. Udział w duszpasterstwie uformował nas, 
umacniał duchowo, umożliwił zacieśnianie relacji, które okazywały 
się niezwykle silne również w latach późniejszych. Uczestniczyliśmy 
w cotygodniowych spotkaniach, modlitwach, rozważaniach, ale też 
organizowaliśmy imprezy, prywatki i wyjazdy. Byliśmy wspólnie w Taizé 
we Francji, i wielokrotnie w górach. Szczególnie te górskie wędrówki 
lubiliśmy.(....)

(przyjaciółka, dyrektor SP im. dr. Henryka Jordana 

Była doskonałą lekarką, taką z powołania, kochaną i szanowaną przez liczne 
grono pacjentów, bez reszty im oddaną. Pochylała się nad każdym, była 
cierpliwa, wyrozumiała, uważna, niezwykle delikatna i mądra. Pracę swoją 
traktowała jak misję, jak świętość. Często słyszałam od Niej: kocham moją 
pracę, kocham leczyć ludzi, kocham moich pacjentów i nie chcę ich zostawić, 
nie chciałabym pracować gdzie indziej. Mówiła to zwłaszcza wtedy, gdy 
musiała podjąć jakże trudną dla siebie decyzję o rezygnacji z funkcji 
dyrektora. Gdy kryzys został zażegnany, my wszyscy, Jej pacjenci 
odetchnęliśmy z ulgą: Nasza Pani Doktor zostaje z nami. 
Moje relacje służbowe z dr Domańską, nie nazbyt częste, ale ważne, 
potwierdziły tylko to, co już o Niej wiedziałam: była niezwykle 
kompetentna, wspierająca, zaangażowana bez reszty we wszystko, 
co robiła. Wiem, jak bywało Jej trudno, jak czuła się bezsilna, bezradna, gdy 
nie udawało się Jej zrealizować tego, co zaplanowała. Jednak, mówiła 
wtedy, że mimo wszystko warto się starać. Była przekonana, że to, co robi, 
ma głęboki sens. Wiedziała, że trzeba działać, pomagać, jeśli tylko jest taka 
możliwość.  Jako dyrektor dbała o jakość usług, zabiegała 
o kontrakty, o dobrą kadrę w ośrodku zdrowia. 
Dr Domańska miała naturę społecznika. Jej empatia, wyjątkowa wrażliwość 
i otwartość na potrzeby innych ludzi zadecydowały o poświęceniu się 
sprawom społecznym związanym ze środowiskiem lokalnym. Stąd już druga 
kadencję była radną powiatu pabianickiego, a wcześniej zasiadała w radzie 
gminy Ksawerów. Walczyła o poprawę jakości życia mieszkańców, choć te 
starania nie zawsze kończyły się wielkim sukcesem. Miała ogromny 
autorytet i poważanie także u tych, z którymi dzieliły ją poglądy na wiele 
spraw. Ceniono Ją i ogromnie szanowano właśnie za mądrość ponad 
podziałami, rozsądek, okazywanie szacunku każdemu. Była wyjątkowo 
mocno związana z Ksawerowem i swoją pracę i funkcję traktowała jako 
obowiązek dbania o dobro wspólne. We wszystko angażowała się 
maksymalnie, dawała z siebie wszystko, podchodziła z powagą 
i odpowiedzialnością do wszelkich spraw.
Dziś, gdy księga życia dr Domańskiej jest już zamknięta, tak trudno myśleć o 
Niej w czasie przeszłym. W naszych wspomnieniach pozostanie na zawsze 
uśmiechnięta, niezwykle życzliwa Pani Doktor. Żyła dla siebie, dla swoich 
bliskich, ale też dla nas, dla całej społeczności Ksawerowa. 
To piękna postać, wybitna, wyjątkowa, niezastąpiona. Po prostu dobry 
człowiek.

Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Pełna optymizmu i bezkompromisowa 
w swoich działaniach. Ogromny dorobek zawodowy i społeczny był przez 
Nią traktowany z niebywałą skromnością. Trudno dziś pogodzić się z tak 
ogromną stratą, jaką dla nas mieszkańców Ksawerowa jest śmierć 
śp. doktor Wioletty Domańskiej. 
"Dziś Ty wiesz to, czego my jeszcze wiedzieć nie śmiemy". Żegnaj Wiolu! 

Pani Doktor Wioletty Domańskiej

- Janek był bardzo skromnym człowiekiem, z wielkim sercem oddanym 
drugiej osobie. Nigdy nie odmawiał pomocy. Jako społecznik bardzo 
angażował się w życie lokalnej społeczności, wspomógł budowę strażnicy 
OSP i szkoły w Woli Zaradzyńskiej, jako członek jednostki OSP ufundował 
m.in. halabardy, sfinansował dzwon oraz chorągiew procesyjną dla parafii 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej. Był 
organizatorem pielgrzymek wozami konnymi do Częstochowy - wspomina 
Urszula Świątkowska, przyjaciółka, druhna, radna gminy Ksawerów. 

- Śp. druh Jan Sobczak był członkiem wspierającym Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Żył problemami straży, wspierał ją dobrą radą, groszem, chwalił, 
ale również potrafił zganić, gdy zaszła taka obiektywna konieczność. 
Kochał naszą małą Ojczyznę, włożył ogrom pracy i zaangażowania 
w budowę strażnicy, szkoły i kościoła. Wspierał organizację majówek, 
festynów i pielgrzymek na terenie naszej gminy - dodaje Jan Wawrzko, 
prezes zarządu OSP w Woli Zaradzyńskiej.

Pan Jan Sobczak prowadzący korowód eleganckim zaprzęgiem konnym
(Dni Gminy Ksawerów, czerwiec 2014 r.) 

Fot. GDKzB w Ksawerowie

Społecznik Jan Sobczak, kochał życie i konie

- swoją największą pasję 

Pana Jana Sobczaka (zm. w czerwcu br.) zapamiętamy przede wszystkim 
z udziału w gminnych uroczystościach plenerowych (dożynkach, festynach, 
jubileuszach), na których pojawiał się powożąc piękne zaprzęgi konne. 
W swoim czasie był członkiem rady sołeckiej w Woli Zaradzyńskiej.

Redakcja
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Często "lądowała" w kuchni i trafiła do MasterChefa

Rozmowa z Karoliną Źródłowską, mieszkanką Ksawerowa, która w ostatniej 
edycji MasterChefa znalazła się w piątce najlepszych uczestników tego 
programu.

MasterChef był wpisany w Pani życiowy plan, czy o udziale w tym programie 
zdecydowała chwila, okoliczności?
To drugie. Nigdy nie planowałam, że zgłoszę się do tego programu. Owszem, 
lubię gotować, zawsze też oglądałam MasterChefa, ale nie marzyłam, żeby 
w nim wystartować. Nie myślałam nigdy o tym, że to ja stanę pewnego dnia 
po drugiej stronie ekranu.

To jak się Pani tam znalazła?
Trochę to zasługa pandemii, bo jak człowiek więcej czasu spędza w domu, 
to mu przychodzą do głowy różne pomysły, a do tego koronawirus sprawił, 
że casting do programu był tym razem online. Więc pomyślałam: czemu nie? 
Nigdzie nie trzeba jechać, jak się dostanę to dobrze, jak nie – też nic się nie 
stanie.

Podobno ma Pani wrodzone poczucie smaku. Zawsze ciągnęło Panią 
do gotowania? 
Tak, choć to może wydawać się dziwne, bo ja nie pochodzę z rodziny, w której 
kuchnia jest ważna, gra pierwsze skrzypce. Kuchnia to nie jest wymarzone 
miejsce ani dla mojej mamy, ani dla babci, ani tym bardziej dla siostry – 
można żartem powiedzieć, że spędzają tam raczej czas "za karę", niż dla 
przyjemności. A ja jestem takim rodzinnym odmieńcem, bo mi zawsze 
pasowała kuchnia, często w niej „lądowałam”. Mówią, że to po pradziadku, 
którego niestety nie miałam przyjemności poznać, a który miał talenty 
kulinarne, lubił gotować. 

A co takiego ciągnie człowieka do kuchni, co sprawia, że czerpie 
się przyjemność z gotowania?
Dla mnie największe znaczenie ma to, że komuś smakuje co ugotuję, to mnie 
najbardziej motywuje, pcha do kuchni. Nie bez znaczenia jest też 
satysfakcja, że potrafię ugotować coś dobrego, nowego, coś wymyślić. 
No i że to działa, że nie tylko nadaje się do jedzenia, ale jest na tyle 
wyjątkowe, że inni się tym zajadają.

Skąd przepisy, według których gotuje Pani w MasterChefie – to tylko własne 
pomysły, czy znalezione też u innych: w książkach, internecie?
To moje pomysły, wszystkie "z głowy", z wcześniejszych doświadczeń, 
z kulinarnych eksperymentów. Zresztą w tym programie nie ma sporo czasu 
na przemyślenia – dostajesz zadanie i musisz szybko działać, często 
improwizować.

Jak się na Panią patrzy w MasterChefie, to można pomyśleć, że żeby w takim 
tempie przygotować jakieś wyszukane potrawy, improwizować, to wcześniej 
musiała Pani chyba przez kilka tygodni nie wychodzić z kuchni… 
Bez przesady – dopiero jak już się zakwalifikowałam do programu, to sobie 
postanowiłam, że tak ze 3-4 razy w tygodniu ugotuję sobie jakiś niebanalny 
obiad, pobawię się. Ale wcześniej nie, w ogóle nie myślałam, że pójdę 
w stronę "mocniejszego" gotowania. Ot, po prostu, lubiłam gotować, być 
w kuchni. Ale żeby gotować wyczynowo? Nic z tych rzeczy. Owszem, teraz 
po MasterChefie więcej czasu spędzam w kuchni, więcej gotuję, nagrywam 
filmy na swój kanał kulinarny na YouTube.

Jakie cechy powinien mieć dobry kucharz?
Powinien być kreatywny, mieć wyobraźnię, powinien nie bać się w kuchni 
eksperymentować, ryzykować, być opanowany i spokojny, bo nerwy i stres 
przekładają się negatywnie na smak potraw na talerzu. A jeśli gotuje 
wspólnie z innymi, jeśli kucharzy jest kilku, musi umieć pracować w zespole.

Taka rywalizacja w kuchni przed kamerami to pewnie spory stres. Jak sobie 
z nim Pani poradziła? I jak sobie Pani radziła z negatywnymi czasem 
uwagami jurorów? 
Z kamerami, z byciem na wizji nigdy nie miałam problemów, kamery 
nie robią na mnie wrażenia. A w dodatku startowałam kilka lat temu 
w konkursie Miss Polski, wiedziałam więc jak to jest i łatwiej mi było skupić 
się na gotowaniu, niż stresować kamerami. A jurorzy – nie było tak źle. 
Po prostu, kiedy wiedziałam, że jakieś zadanie, jakaś potrawa to nie jest 
moja specjalność i potwierdzili to potem jurorzy, nie robiłam sobie 
wyrzutów. Starałam się skupić na tym, czy dałam z siebie wszystko – jeśli tak, 
to OK, nic nie mogłaś więcej zrobić, mówiłam sobie. A jeśli wiedziałem, 
że w czymś jestem dobra, a mimo to były uwagi, to pytałam się siebie, czego 
nie dopilnowałam, że zdaniem jurorów czegoś finalnie na talerzu zabrakło. 
Tak o tym myślałam, no i to działało pozytywnie. Każde potknięcie było dla 
mnie lekcją. Zresztą idąc do MasterChefa miałam takie, moim zdaniem, 
zdrowe podejście, że to tylko program. To nie jest być albo nie być w życiu. 
Poszłam tam, żeby się czegoś nauczyć, przeżyć fajną przygodę. A jeśli mi się 
to pozytywnie przełoży na dalsze życie, to będzie super. W razie czego mam 
gdzie wracać – mam rodzinę, przyjaciół, pracę.

Zatrzymując się na chwile przy wyborach Miss Polski 2017 – kiedyś mówiła 
Pani, że udział w tym konkursie to też był przypadek. Ale doszła Pani 
do finału, została Miss Mediów Społecznościowych, w MasterChefie jest 
półfinał. Czego uczą takie przygody, co się zyskuje? 
Tak, Miss Polski to też był przypadek, ale i ten konkurs, i MasterChef 
pokazały mi, że idę w dobrą stronę. Że jest we mnie potencjał, że może warto 
zastanowić się, jak go dobrze wykorzystać. Przybyło mi pewności siebie, 
mocniej do mnie dotarło, że nikt za mnie życia nie przeżyje, że trzeba 
chwytać dzień, wykorzystywać na sto procent szanse, które dostaję w życiu. 
Doszłam do wniosku, że chcę pokazywać się w mediach, ale nie jako osoba, 
z którą robi się wywiady, ale jako ktoś, kto w mediach opowiada o tym, 
co robi, na czym się zna. Lubię to i dlatego teraz, po MasterChefie, 
uruchamiam swój kanał kulinarny w Internecie. Lubię ten rodzaj 
aktywności, kontaktu z innymi. A ci, którzy mnie oglądają mówią, że to co 
robię jest fajne i chcą więcej. Rewelacja!

Źródło foto: TVN

Karolina Źródłowska w kuchni MasterChefa
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Po udziale w MasterChefie inaczej patrzy się na kuchnię? Czego się tam – 
jeśli chodzi o gotowanie – człowiek uczy? 
Ja nauczyłam się, żeby się nie bać łączyć ze sobą różnych składników, żeby 
nie trzymać się tego co się wie, nie trzymać się schematów, ale próbować, 
ryzykować. No bo jak nic z tego co gotujesz nie wyjdzie, to nic się nie stanie, 
a często odnajduje się jednak wyjątkowe smaki, tworzy nowe potrawy. 

Jakie potrawy Pani gotuje najczęściej dla siebie, co Pani najbardziej 
smakuje?
Generalnie jestem fanką farszu zawijanego w ciasto. Ravioli, calzone, pizza, 
pierogi – to uwielbiam, mogę to jeść bez ograniczeń.  

Kiedyś mówiła Pani, że woli "cukiernictwo": ciasta, desery…
Idąc do MasterChefa też tak myślałam, ale tam otworzyłam się na inne 
potrawy, inne rejony kulinarne i chyba teraz jestem bardziej za wytrawnymi, 
niż słodkimi potrawami. Chociaż dalej lubię "ubrudzić się w mące". 
To trochę kwestia dnia, nastroju – na przykład dzisiaj robię szarlotkę.

Magda Gessler była zachwycona Pani pierogami z kapustą i grzybami. 
Niedługo Święta Bożego Narodzenia – poda Pani przepis?
Z ćwierć kilograma przesianej mąki ugniatamy przez 10 minut – z dodatkiem 
pół szklanki ciepłej wody i sporej ilości soli – ciasto. Nakrywamy je gorącą 
miską i zostawiamy. Kroimy jedną cebulę i szklimy ją na maśle. Wypłukaną 
delikatnie w wodzie kapustę kiszoną (półtorej garści) szatkujemy, dodajemy 
do cebuli. Ćwierć kilograma suszonych grzybów zalewamy gorącą wodą, 
po 5 minutach połowę grzybów siekamy i dodajemy do kapusty, mieszamy, 
dodajemy liście laurowe, ziele angielskie, sól, pieprz, troszkę cukru, 
dolewamy nieco wody po grzybach. Następnie wałkujemy ciasto, wycinamy 
kółka na pierogi, nakładamy farsz, lepimy i gotujemy w osolonej wodzie 
(muszą wypłynąć). Potem pierogi przesmażamy na maśle, pół cebuli 
pokrojonej w kostkę podsmażamy na oleju. Pierogi podajemy polane 
olejem z cebulą. Na świątecznym stole będzie też pasowało ciasto 
marchewkowo-korzenne z serkiem mascarpone (patrz  kącik kulinarny).

Czy przygoda z programem MasterChef może skończyć się tak, że Pani 
zerwie z marketingiem w firmie motoryzacyjnej, gdzie teraz pracuje i zajmie 
się zawodowo tym co wiąże się z kuchnią? Kanał kulinarny już rusza, a potem 
może własna restauracja?
Nie aż tak, ale chciałabym otworzyć w Łodzi taki punkt szkoleń kulinarnych 
dla amatorów, gdzie będę mogła dzielić się z innymi swoimi kulinarnymi 
doświadczeniami. 

Byłyby tam organizowane rożne kuchenne warsztaty, na przykład na temat: 
"Boże Narodzenie, czyli co i jak przygotować na świąteczny stół". 

Dla Pani gotowanie to przyjemność. A jak przekonałaby Pani tych, których 
kuchnia przyprawia raczej o stres, że gotowanie może jednak relaksować 
i w dodatku jeszcze potem smakować?
Trzeba zmienić swoje nastawienie do gotowania. Przecież i tak każdy z nas 
musi codziennie zajrzeć do kuchni, bo jeść trzeba. I całe życie mam się na to 
złościć? A może lepiej spróbować coś prostego ugotować, nie stawiając sobie 
nie wiem jakich zadań, nie gotować potraw, które wymagają siedzenia 
w kuchni przez kilka godzin. Może nie wyjdzie za pierwszym, drugim czy 
nawet trzecim razem, ale jak nie rzuci się garnkami i spróbuje jeszcze raz, 
to można przeżyć pozytywne zaskoczenie i zacząć lubić kuchnię. Wszystko 
dziś można znaleźć w Internecie, nie tylko przeczytać, ale i zobaczyć jak 
co się robi. Pobyt w kuchni można sobie uprzyjemnić – ja na przykład nie 
wyobrażam sobie gotowania bez słuchania muzyki. Jak ktoś ma "drugą 
połówkę", to warto dogadać się i albo być w kuchni razem, albo ustalić, 
że jedna osoba gotuje, druga sprząta. Wtedy też łatwiej polubić kuchnię. 
Własne jedzenie ma jeszcze jedną zaletę – może być zdrowsze, niż to gotowe 
albo to w restauracji. Rozmawiał Bartosz Chmiela

U nas jest jak w bajce

Cały rok czekamy na to 
i choć wciąż kochamy lato
gdy do drzwi zapuka grudzień
magia Świąt jednoczy ludzi

Nie inaczej u nas w gminie
w każdym domu i w rodzinie
niczym z bajki atmosfera
radość wszystkim się udziela

Nim opłatek nas zjednoczy
piękno cieszy nasze oczy
choinkowe lśnią łańcuchy
bombki wypinają brzuchy

Lampki błyszczą jak neony 
nawet karp zadowolony
czar roznosi kolęd echo
wśród radości i uśmiechów

Zapach grzybów cynamonu 
miłość szczęście w każdym domu
jest cudownie i beztrosko
płynie dobroć z serca prosto

Niecodzienne to zjawisko 
piękne jak z obrazka wszystko
jest jak w bajce raz do roku 
zachwyt piękno oraz spokój

autor: Lucyna Mróz-Cieślik (mieszkanka Ksawerowa)

Fot. Shutterstock

11

Z uczestnikami i jurorami programu (Karolina druga z lewej)

Źródło foto: TVN
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Z cyklu jak przedsiębiorcy radzą sobie z pandemią

Czy pandemia, z którą żyjemy już prawie rok, dużo zmieniła w firmie? 
Bardzo dużo, bo już na początku pandemii wprowadziliśmy znaczące 
zmiany w profilu produkcji, mocno zwiększając produkcję konkretnego 
asortymentu, na który popyt wzrósł ogromnie. Ale udało nam się też 
nie odnotować większego spadku w produkcji innych materiałów, które 
wytwarza nasza firma.

Zmiana profilu produkcji pozwoliła pewnie uniknąć problemów 
z utrzymaniem odpowiedniej kondycji firmy, pewnie nie musieliście 
ograniczać na przykład zatrudnienia? 
Nie, nie musieliśmy, a wręcz przeciwnie – wciąż szukamy nowych rąk 
do pracy, oferując bardzo dobre warunki zatrudnienia. Aktualnie 
zatrudniamy ponad stu pracowników, w tym blisko 40 osób 
mieszkających w gminie Ksawerów.

Dobrze jest mieć firmę w Ksawerowie? A mówiąc inaczej – jak układa 
się Wam współpraca z lokalnym samorządem?
Bardzo dobrze, staramy się aktywnie włączać w życie ksawerowskiej 
społeczności. W tym roku było to trochę utrudnione, ale wcześniej 
angażowaliśmy się w takie inicjatywy jak na przykład organizacja 
corocznego Festynu Rodzinnego. Zostaliśmy wyróżnieni podczas gali 
biznesu – spotkania z przedsiębiorcami w Pałacu Ksawerów jako lokalny 
przedsiębiorca. Podobne wydarzenia, spotkania i atrakcje organizowane 
przed pandemią przez gminę dla jej mieszkańców, partnerów 
biznesowych, są doskonałym pomysłem. Mam nadzieję, że uda się do nich 
wrócić. Oczywiście nasza firma płaci w Ksawerowie podatki – rocznie 
wpłacamy do gminnej kasy około 200 tysięcy złotych podatku 
od nieruchomości.

Święta za pasem, czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom Ksawerowa?
Przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, radości i empatii dla innych.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Rozmową ze , prezesem 
która ma swoją siedzibę w Ksawerowie, rozpoczynamy cykl prezentacji  
naszych lokalnych przedsiębiorców. Będziemy pisać, jak firmy z naszego 
terenu radzą sobie w trudniejszych czasach pandemii, w jaki sposób 
przeciwdziałają skutkom ekonomicznym i gospodarczym oraz jak 
planują swoją przyszłość. Chcemy pokazać również, w jaki sposób 
ewentualne problemy przedsiębiorców z terenu gminy Ksawerów 
przekładają się na kondycję naszej lokalnej gospodarki.

Sławomirem Śliwińskim firmy CreativeWeb, 

Fot. Archiwum

Sławomir Śliwiński - lokalny przedsiębiorca
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Redakcja

Drogi powiatowe na terenie gminy Ksawerów to: ul. Szkolna, ul. Jana Pawła 
II, ul. Pocztowa, ul. Wschodnia (od ronda w kierunku ul. Wolskiej), ul. 
Wolska oraz część ul. Południowej.

LEGENDA
DROGI POWIATOWE NA TERENIE
GMINY KSAWERÓW

TELEFON DO ZARZĄDCY:
STAROSTWO POWIATOWE W PABIANICACH - 42 225 40 00   

SZKOLNA
SZKOLNA

JANA PAWŁA II
POCZTOWA
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Fot. Red.

Ulica Wschodnia (od ronda do ul. Wolskiej) jest drogą powiatową

Za te drogi odpowiada powiat Pabianice

Każda droga ma swojego administratora. Jest on zobowiązany 
do utrzymywania w należytym stanie jej nawierzchni oraz do okresowych 
kontroli jej stanu i dokonywania koniecznych napraw i konserwacji (również 
odśnieżania).

Drogi, które są zaznaczone żółtym kolorem na mapce poniżej, 
są zarządzanie przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach, które odpowiada 
za ich należyty stan.
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Fot. Red.

Nowa ulica Ksawerowska

W związku z realizacją prac budowlanych, od początku  listopada br. przy 
ul. Łódzkiej (zarządzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich), zostały 
wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym. Utrudnienia są niezależne 
od gminy Ksawerów, a zostały wprowadzone dla Państwa bezpieczeństwa 
i w celu umożliwienia realizacji inwestycji. Przepraszamy za chwilowe 
kłopoty komunikacyjne i prosimy o cierpliwość, którą z pewnością 
rekompensuje perspektywa nowego torowiska tramwajowego służącego 
także mieszkańcom Ksawerowa.

Udało się wygospodarować potrzebne środki i przeprowadzić procedurę 
przetargową na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i sieci 
sanitarnej w ul. Tylnej i ul. Twardej w Gminie Ksawerów – etap I".

Firma, z którą już podpisano umowę na realizację tej inwestycji, położy 
również w wymienionych ulicach asfalt. Realizacja zadania, która jest 
pierwszym etapem potężnej inwestycji - przebudowy ul. Hubala, powinna 
potrwać do 8 miesięcy.

Fot. UG Ksawerów

Demontaż wysłużonych, ponad 100 - letnich torów tramwajowych

Stulatek zostanie przebudowany

- ruszył remont linii tramwajowej

W listopadzie rozpoczął się remont torowiska tramwajowego na piątym 
odcinku - w Ksawerowie, czyli od granicy Pabianic, aż do Łodzi. Prace 
obejmują zerwanie szyn, podkładów tramwajowych, korytowanie 
i przygotowanie do dalszych prac remontowych.

Przypominamy, że w ramach kompletnego projektu wymienione zostaną 
torowisko i trakcja tramwajowa, wybudowane zostaną miejsca parkingowe, 
nowe przystanki oraz ścieżka rowerowa. Nie zapomniano o dwóch nowych 
sygnalizacjach świetlnych (przy ul. Mały Skręt oraz przy ul. Sienkiewicza). 
Całość inwestycji w ramach "Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego" 
to koszt około 150 mln złotych, z czego nasza gmina dołoży 23 mln zł. Mimo 
że zakres prac jest dosyć szeroki, wykonawcę obliguje termin ich 
zakończenia do końca przyszłego roku. Czy tak się stanie? Trzymamy kciuki. 

Ref. Gospodarki Komunalnej

Przygotowanie trasy linii 41 pod ułożenie nowego torowiska

Fot. Red.

Aż trudno uwierzyć, że ta ulica jeszcze kilka miesięcy temu straszyła 
dziurawą nawierzchnią i rozpadającym się chodnikiem. Dzisiaj przejdziemy 
po niej wygodnie lub przejedziemy równym asfaltem.

Oprócz nowej nawierzchni i chodnika z kostki betonowej w kolorze 
piaskowym, wybudowana została ścieżka dla rowerzystów z bitumiczną 
nawierzchnią w czerwonym kolorze. W celu ograniczenia prędkości 
na drodze powstał próg zwalniający. Wykonano również odpowiednie 
odprowadzenie wody deszczowej.

Ulica Ksawerowska zmieniona nie do poznania

Fot. Red.

Tak było wcześniej... ...a tak jest obecnie

Wodociąg, kanalizacja i asfalt 

w ulicach Tylnej i Twardej

Fot. Red.

Ulica Tylna w Ksawerowie



W wyniku realizacji projektu (Budowa oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Ksawerów - Projekt zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej IV 
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona Powietrza, 
Poddziałanie IV.3.1 Ochrona Powietrza - ZIT Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ) na terenie 
naszej gminy powstały łącznie 164 nowe i zmodernizowane punkty świetlne.

W ramach udzielonego dofinansowania oświetlone zostały ulice: Chmielna, 
Kosmowskiej, Giełdowa, Granitowa, Południowa, Tylna, Twarda, 
Świerkowa, Towarowa, Hurtowa, Spokojna, Cegielniana, Boczna, 
Mickiewicza, Urocza, Radosna, Karminowa.

Wartość całkowita zadania – 1 273 790,63 PLN 
Dofinansowanie z RPO – 872 550,66 PLN 

Ref. Gospodarki Komunalnej

Oświetlenie ulic - rozliczenie projektu
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Nowe miejsca postojowe wzdłuż ulicy Kościuszki

Przy Urzędzie Gminy Ksawerów przybyło sporo nowych miejsc 
do parkowania samochodów. Kierowcy mają do dyspozycji 27 dodatkowych 
miejsc postojowych.

Mieszkańcy ulicy Kościuszki oraz petenci urzędu z pewnością nie będą już 
mieli problemu z wygodnym zaparkowaniem auta. Na odcinku ulicy 
Kościuszki (od bloków, wzdłuż parku, aż do budynku urzędu) wymieniono 
też stary, nierówny chodnik i krawężniki. 

Nowe miejsca postojowe przy urzędzie

Zakończyło się postępowanie przetargowe na wykonanie zadania 
pn.: "Przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II 
do ul. Szerokiej w Ksawerowie". Wykonawca, z którym 10 grudnia 
podpisano umowę, na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał czas 
do końca września przyszłego roku. Wniosek o dofinansowanie tego 
zadania już został złożony przez gminę do Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres prac jest duży, bo oprócz nowej nawierzchni asfaltowej i chodnika 
(po stronie wschodniej ulicy) naprawione zostaną rowy, pod chodnikiem 
wybudowany zostanie kanał deszczowy, przebudowane będą oświetlenie 
uliczne i istniejące zjazdy do nieruchomości.

Podpisaliśmy umowę na przebudowę 

drugiego odcinka ulicy Zachodniej

FOTO PODPISANIE UMOWY

Na tym odcinku ulicy Zachodniej już wkrótce rozpocznie się remont

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ref. Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W gminie Ksawerów powstała jedna nowa ulica - Jagodowa. Trzy inne ulice 
(Brzegowa, Orzechowa i Północna) zostały przedłużone. 

Ulica Jagodowa (na zdjęciu poniżej) jest przedłużeniem ulicy Malinowej, 
odchodzi od ul. Skromnej. Zmiany o których mowa można podejrzeć 
na stronie internetowej www.ksawerow.e-mapa.net

Mamy nową ulicę, a trzy zostały przedłużone

Ulica Jagodowa
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Wykonawcą inwestycji z którym została podpisana umowa, jest łódzka 
firma, która remontował m.in. ul. Kosmowskiej (zdjęcie jest archiwalne)

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. K.Karcz
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Ref. Gospodarki Komunalnej

Ulica Zaradzyńska

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Z ostatnio otrzymanego pisma, którego nadawcą był Urząd Miasta 
Pabianice wynika, że miasto Pabianice zrzuca na naszą gminę problem 
inwestycyjny dot. ulicy Zaradzyńskiej. Treść pisma jasno informuje, że to 
gmina Ksawerów - nie będąc właścicielem gruntów - powinna zapłacić 
odszkodowanie właścicielowi gruntów i prawdopodobnie też miastu 
Pabianice. Niestety, na to zgody nie będzie. W związku z powyższym, chcąc 
poprawić warunki drogowe w ulicy Zaradzyńskiej, gmina na własną rękę 
będzie próbowała w przyszłym roku "wyremontować" nawierzchnię w tej 
drodze.

Jak powszechnie wiadomo, część ulicy Zaradzyńskiej należy do miasta 
Pabianice. Stąd, na wykonanie ewentualnych inwestycji, muszą się zgodzić 
dwa samorządy, co niestety jest problemem.

Koniec z kurzem w ulicy Zaradzyńskiej?

Położono nowy tartan, 

zmodernizowano murawę na stadionie

Na boisku trawiastym Stadionu Sportowego Gminy Ksawerów w Woli 
Zaradzyńskiej wykonano system nawadniający, a na boisku przy szkole 
położono nowy tartan.

Prace przeprowadzono w ramach zadania "Modernizacja obiektów 
sportowych w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów", na które otrzymaliśmy 
dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego.

Redakcja

Nowy tartan na płycie boiska - inwestycja musiała zostać wykonana
w trybie pilnym, gdyż stan boiska nie pozwalał na jego użytkowanie
(inspekcja wyłączyła obiekt z użytku)

Fot. M.Beze

Fot. Red.

Redakcja

Ulica Spółdzielcza

Fot. Red.

Mowa o trzech ulicach: Spółdzielczej, Pomorskiej i Suchej. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem projekty budowlane tych ulic zostaną dokończone 
jeszcze w tym roku i zostaną złożone do dofinansowania na przebudowę 
w programie Funduszu Dróg Samorządowych. 

Projekty są w trakcie 

- przebudowa w przyszłym roku?
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Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów przypomina o zabezpieczeniu 
wodomierzy w okresie zimowym przed niskimi temperaturami.

Wodomierze, które są w nieogrzewanych pomieszczeniach, należy chronić 
przed mrozem poprzez: uszczelnienie okien, instalację elektrycznych kabli 
grzejnych. Studzienki należy ocieplić styropianem lub innymi materiałami 
izolacyjnymi.
Zniszczenie wodomierzy może spowodować poważne straty materialne, 
a koszt usunięcia szkody ponoszą właściciele nieruchomości. 

Uszkodzone wodomierze

Fot. GJ Wod-Kan Ksawerów

Zabezpiecz wodomierze na zimę

Zabezpieczmy pomieszczenie w którym zamontowany jest wodomierz 
przed spadkiem temperatury poniżej 4°C. Uchronisz w ten sposób nie 
tylko siebie, ale również sąsiadów, przed ewentualnymi kłopotami 
związanymi z brakiem dostaw wody.



Fot. UG Ksawerów

Gminna delegacja przy obelisku obok 
GDKzB w Ksawerowie

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Pamiętamy o poległych
Fot. Archiwum

Kontakt z sołtysem Martą Świerczyńską - tel.: 502 068 868
Skład rady sołeckiej: Urszula Bielecka, Michał Błaszkowski, Wojciech
Kuśmierek, Sabina Pachucka, Roman Sopala, Anna Wiśniewska

gazeta samorządu terytorialnego nr 9/2020

Twój sołtys

Sołectwem Ksawerów - Zachód kieruje sołtys Marta Świerczyńska.

- Praca dla wspólnej idei zawsze sprawiała
mi satysfakcję. Staram się aktywizować 
mieszkańców naszego sołectwa 
do aktywnego uczestniczenia w życiu 
całej gminy, jestem otwarta 
na rozmowę i sugestie ksawerowian. 
Pełniąc funkcję sołtysa staram 
się godnie reprezentować naszą 
lokalną społeczność 
- mówi sołtys Marta Świerczyńska.

POZOSTAŁE INFORMACJE
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Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

Radni reprezentują Nas - mieszkańców w Urzędzie Gminy Ksawerów. Jako 
przedstawiciele lokalnej władzy troszczą się o nasze sprawy w radzie 
gminy i innych instytucjach samorządowych. Czy wiesz, który radny 
reprezentuje Ciebie?

Monika Nocuń - okręg nr 10

Bogdan Dublewski - okręg nr 9 

Rejon ul ic :  C ienista ,  Deszczowa,  
Konopnickiej, Mały Skręt od nr. 2 do nr. 8 
(strona parzysta), Miła, Obwodowa, 
Rataja, Solarza, Spacerowa, Wschodnia 
od nr. 1 do nr 81 (strona nieparzysta), 
Złota.
 
Bogdan Dublewski w gminnej radzie 
zasiada po raz pierwszy. Obecnie jest 

przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska.

Monika Nocuń w gminnej radzie zasiada po raz pierwszy. Jest członkinią 
Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rejon ulic: Akacjowa od nr. 59 do nr. 61 
( s t r o n a  n i e p a r z y s t a ) ,  B u k o w a ,  
Głowackiego, Kosmowskiej (od nr. 102 do 
końca i od nr. 89 do końca - strona 
nieparzysta),  Kościuszki ,  Łąkowa,  
Modrzewiowa, Nastrojowa, Ogrodnicza, 
Promowa, Świerkowa od nr. 2 do nr. 14 
(strona parzysta) i nr 1, Tęczowa, Twarda, 
Tylna, Tymiankowa, Traktorowa.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Bogdan Dublewski

Monika Nocuń

Redakcja

Nowa stawka za śmieci coraz bliżej

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Radni podczas obrad

25 listopada, podczas obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ksawerów, radni podjęli 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz określenia stawki 
opłaty podwyższonej.

Podczas sesji radni przegłosowali uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2020-2027 oraz tę dotyczącą zmian 
w tegorocznym budżecie. Podjęto także uchwały dotyczące Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030, 
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiary Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2030.
Pod głosowanie poddana została również bardzo ważna uchwała w sprawie 
stawek za wywóz odpadów komunalnych. Rada Gminy jest ustawowo 
zobowiązana do ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości pozwalającej na pokrycie kosztów realizacji 
zadania gminy związanego z systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Przypominamy, że roczny koszt wywozu odpadów w 2021 r. 
to 3 382.842,64zł (brutto) przy 7.144 osobach zgłoszonych do "opłaty 
śmieciowej". Rachunek jest prosty. Radni ustalili jednak, że od stycznia 
2021 stawka za wywóz odpadów komunalnych dla jednego mieszkańca 
będzie wynosiła 29 złotych za miesiąc. Oznacza to, że gmina będzie musiała 
do tego dopłacić, przenosząc  środki (minimum 900 tys. zł) z innych zadań. 
Oznacza to ograniczenie inwestycji m.in. w oświacie.

Fot. Red.

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, upamiętniając poległych 
bohaterów walczących o niepodległą Polskę, wójt Adam Topolski wspólnie 
z przedstawicielami Rady Gminy oraz mieszkańcami, złożył kwiaty pod 
obeliskiem przy GDKzB. 



GOPS Ksawerów

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały 
się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 
70 roku życia. Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów 
do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz 
również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie 
wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), 
wyprowadzenie psa, itp. 
Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem 
sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

• Senior dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11 musi zapisać datę i godzinę kiedy 
dzwonił. Nie należy tych informacji przekazywać nikomu obcemu;

• Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie 
skontaktuje się z Seniorem telefonicznie. W celu weryfikacji pracownik 
Ośrodka poda datę i godzinę kiedy Senior dzwonił na infolinię. Jeżeli dane 
będą niezgodne zalecamy nie kontynuować rozmowy i rozłączyć się;

• Pracownik Ośrodka poda także podczas rozmowy imię i nazwisko osoby, 
która przyjdzie do Seniora oraz datę;

• Podczas rozmowy telefonicznej należy zapisać numer telefonu 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – tel. 42 213 89 83 
oraz dane osoby, która przyjdzie do Seniora;

• Wyznaczona przez GOPS osoba do pomocy, w celu weryfikacji podaje 
Seniorowi swoje imię i nazwisko (może okazać się dowodem osobistym) 
a także okazuje zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ksawerowie o przydzieleniu jej do pomocy Seniorowi;

• W przypadku braku ww. zaświadczenia zalecamy nie kontynuować 
rozmowy i zgłosić telefonicznie sytuację do GOPS w Ksawerowie pod ww. 
numer telefonu;

• W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje 
pieniądze przed dokonaniem zakupów – zasady i sposób rozliczenia jest 
ustalany indywidualnie podczas pierwszego kontaktu pracownika 
Ośrodka z Seniorem;

• Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noszeniu maseczki, 
zachowaniu dystansu oraz w miarę możliwości używania rękawiczek 
jednorazowych;

• Należy uważać na ewentualnych oszustów podszywających się pod 
pracowników Ośrodka, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy 
dzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – tel. 
42 213 89 83.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA REALIZACJI USŁUG WSPARCIA DLA SENIORÓW 
W RAMACH PROGRAMU "WSPIERAJ SENIORA".

GOPS realizuje program "Wspieraj Seniora"

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest 
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii: 22 505 11 11

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

źródło: internet

Świąteczne ciekawostki i wigilijne tradycje

Jedną z najpopularniejszych świątecznych dekoracji na świecie 

są biało-czerwone cukierki w kształcie pasterskiej laski. 

Pierwsze słodycze tego typu wyprodukowano w XVII wieku 

w niemieckiej Kolonii, aby podczas kościelnych ceremonii 

rozdać je dzieciom. W jakim celu? Oczywiście żeby siedziały cicho.

Najładniejsza iluminacja świąteczna

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w kolejnej edycji 
konkursu na "Najładniejszą iluminację świąteczną w Gminie Ksawerów". 

Komisja konkursowa będzie brała pod ocenę wykonanie i estetykę 
instalacji świetlnej, a także pomysłowość i wkład w świąteczne budowanie 
atrakcyjnego wizerunku gminy. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
są do dnia 29 grudnia 2020 roku. Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów www.gmina.ksawerow.com
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Składniki:
- 200 g marchewki
- 100 ml oleju
- 250 g mąki
- sól
- 100 g cukru
- 2 łyżki miodu
- morele suszone
- wiórki kokosowe
- miąższ z połowy pomarańczy

- skórka z połowy pomarańczy
- orzechy włoskie
- przyprawa korzenna
- proszek do pieczenia
- soda oczyszczona
- mascarpone
- cukier puder
- sok z cytryny
- 2 jajka

Przygotowanie: 
Podgrzany na patelni szpinak odsączamy z nadmiaru wody. Mieszamy go 
w blenderze z trzema żółtkami, solą, pieprzem, gałką muszkatołową 
i  łyżeczką soku z cytryny. Jeżeli używamy szpinaku rozdrobnionego, 
możemy go wymieszać z wymienionymi składnikami w misce. Ubijamy 
na sztywno pianę z trzech białek z odrobiną soli i łączymy z masą 
szpinakową. Tak przygotowane ciasto wykładamy na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia, możemy je delikatnie posmarować tłuszczem. 
Pieczemy w temperaturze 180°C przez około 20 minut. Ciasto powinno 
się lekko zarumienić, być elastyczne i miękkie. Szpinakowy biszkopt 
wyjmujemy z pieca i studzimy. Następnie smarujemy go równomiernie 
serkiem. Na wierzchu posypujemy koperkiem i układamy plastry łososia. 
Zwijamy ciasno. Gotową roladę zawijamy w folię i wstawiamy 
na minimum jedną godzinę do lodówki. Po wyjęciu kroimy roladę 
w plasterki o szerokości 1.5cm. Smacznego!

Przygotowanie: 
Jajka wbijamy do miski, ubijamy na sztywną pianę, dodajemy cukier, 
doprowadzamy do konsystencji kogla mogla. Następnie cienkim 
strumieniem wlewamy olej. Orzechy włoskie 50 g siekamy, dodajemy 
do masy, dodajemy 50 g wiórków kokosowych, 2 łyżeczki przyprawy 
korzennej, pół łyżeczki cynamonu, szczyptę soli, skórkę pomarańczy 
i miąższ, szczyptę soli i startą na grubych oczkach marchewkę. W osobnej 
misce przesiewamy mąkę z proszkiem i sodą i dodajemy do mokrych 
składników. Piekarnik nagrzewamy do temp. 150 stopni, góra dół. Ciasto 
wykładamy na formę z papierem do pieczenia, pieczemy godzinę.

Krem: 200 g mascarpone miksujemy z łyżką cukru pudru i dodajemy 
łyżeczkę soku z cytryny.

Suszone morele kroimy w paski, podsmażamy na maśle, wyciskamy 
miąższ z połowy pomarańczy i dodajemy skórkę z pomarańczy. Całość 
mieszamy, dolewamy odrobinę wody i blendujemy na gładką masę. 

Ciasto wykładamy, kroimy, na wierzchu smarujemy kremem i ozdabiamy 
orzechami włoskimi, suszoną morelą i czerwoną porzeczką. Podajemy 
z dżemem z moreli.

Fot. Internet

Szpinakowa rolada z łososiem

Redakcja

masterchef.pl

Kulinarne ciekawostki i wigilijne tradycje

Wigilia to dzień postny, dlatego na kolację wigilijną wybierane są ryby. 

Dawniej przygotowywano różnorodne dania z niewielu gatunków ryb, 

przede wszystkim karpia, śledzia czy sandacza. Podawano je smażone, 

marynowane, w chrzanie, w bakaliach czy w sosach. Obecnie w kwestii tego, 

co przygotować na Święta Bożego Narodzenia z ryb, panuje ogromna 

dowolność. Osoby mniej przywiązane do tradycji wybierają nawet 

takie produkty, jak łosoś, halibut czy… rekin i owoce morza. 

Tym niemniej warto, by zawsze na wigilijnym stole pojawił 

się karp, symbol szczęścia, dostatku i miłości.

Pamiętajmy, że niezależnie od podawanych na stół wigilijny potraw, 

najważniejsza jest świąteczna atmosfera – a tę można spotkać wszędzie, 

niezależnie od regionu!

Fot. Internet

Ciasto marchewkowo - korzenne z serkiem mascarpone Składniki (około 20 kawałków):
- 350 g mrożonego szpinaku
- 3 duże jajka
- 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- 200 g łososia wędzonego
- 250 g serka śmietankowego
- 2 łyżki posiekanego koperku
- sól, pieprz do smaku

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Ciasto marchewkowo – korzenne z serkiem mascarpone

wg przepisu Karoliny Źródłowskiej

Świąteczna przystawka - szpinakowa rolada

z łososiem wg przepisu mieszkańca z ulicy Zachodniej

źródło: internet
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KĄCIK KULINARNY
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ROZRYWKA

1. Uważamy na nie jedząc świątecznego karpia.
2. Przeddzień Bożego Narodzenia.
3. Imię jednego z Trzech Króli.
4. Kolorowe, ozdobne i satynowe, używane do pakowania prezentów.
5. W tym mieście urodził się Jezus.
6. Radosny czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
7. .....Gabriel, zwiastował Maryi, że zrodzi Jezusa.

8. Imię opiekuna Jezusa.
9. Adwentowy z czekoladkami.
10. Bożonarodzeniowi przebierańcy.
11. ".....noc, święta noc"
12. Narodził się, żeby nas zbawić.
13. Śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
14. Msza wigilijna odprawiana o północy.

Bożonarodzeniowa krzyżówka z hasłem
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Wytęż wzrok i znajdź 10 różnic, którymi różnią się obrazki

Fot. Schutterstock
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OŚWIATA

Przedszkolaki poznały andrzejkowe tradycje. Atrakcjami spotkania były 
wróżby oraz konkursy - wróżenie z butów, lanie wosku, losowanie butelką 
zawodu, jaki dzieci będą wykonywać w przyszłości. "Wróżki" zapraszały 
wszystkie dzieci do magicznej kuli, aby każdy maluch mógł poczuć magię 
wróżb. Andrzejkowe spotkanie zachowało swój tajemniczy urok i magię. 
Ciekawe, czy komuś sprawdzą się andrzejkowe przepowiednie...

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w Gorzowie Wielkopolskim już po raz piąty zorganizowała tę ogólnopolską 
kampanię czytelniczą , ale po raz pierwszy jako akcję międzynarodową.
Informacje o tym przedsięwzięciu rozesłano do rodziców i uczniów 
ksawerowskiej podstawówki. Przy wejściu do biblioteki oraz na patio szkoły 
pojawiły się plakaty zachęcające do udziału w akcji. Nasza placówka 
postanowiła przystąpić do wyzwania na dwa sposoby:

• stacjonarnie – na szkolnych korytarzach, w klasach, w świetlicy 
i w bibliotece. Przerwę na czytanie zrobiły sobie także panie z księgowości, 
sekretariatu i cała obsługa szkoły.

• zdalnie – starsi uczniowie czytali online młodszym kolegom i koleżankom 
będącym w szkole, a podczas niektórych lekcji online zarządzono przerwę 
na czytanie.

W efekcie akcja skupiła 307 uczestników (207 stacjonarnie i 100 zdalnie). 
Jak na pierwszy raz, wynik okazał się wielce zadowalający. To bardzo miłe,  
że uczniowie i pracownicy szkoły tak licznie dopisali. Mamy nadzieję, 
że za rok znów się spotkamy podczas "Przerwy na czytanie" i będzie nas 
jeszcze więcej! Redakcja

Gminne Przedszkole w Widzewie

Gminne Przedszkole w Widzewie

Uczeń "starszej" klasy czyta online młodszym kolegom i koleżankom

Fot. SP Ksawerów

Młodsi uczniowie czytali m.in na szkolnej ławie

Fot. SP Ksawerów

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Andrzejkowe lanie wosku

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

Magiczne Andrzejki

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

30 listopada br. dzieci z Gminnego Przedszkola w Widzewie przeniosły 
się w magiczny świat wróżb i czarów. 

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu. Nie zapomniał 
również o przedszkolakach z Gminnego przedszkola w Widzewie. Drugiego 
grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał do naszego przedszkola.

Oczekując upragnionego gościa dzieci zaśpiewały piosenkę "Dzyń Dzyń 
Święty Mikołaju", nasłuchując jednocześnie dźwięku dzwoneczków, które 
słychać było już z daleka i świadczyły o tym, że do przedszkola zbliża się 
Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, 
rozpromienione, widząc tak wspaniałego gościa na tarasie przedszkolnego 
ogrodu. Oprócz worka prezentów Mikołaj przywiózł ze sobą uśmiech 
i radość. Wizyta wytęsknionego gościa minęła w bardzo sympatycznej 
atmosferze i przyniosła przedszkolakom wiele radości.

"Przerwa na czytanie" - debiut szkoły w Ksawerowie

W czwartek 29 października br. Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana 
w Ksawerowie przyłączyła się do akcji "Przerwa na czytanie". 
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Fot. youtube.pl

Iza Romańska

GDKzB

Iza Romańska najlepszą wokalistką!

Iza Romańska reprezentująca Studio Piosenki GDKzB w Ksawerowie, zajęła 
pierwsze miejsce w XVII Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych 
Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie, w kategorii wiekowej 13-15 lat. 
Serdecznie gratulujemy!

Zbigniew Wodecki online

Zapraszamy do biblioteki

20 listopada uczestnicy Sekcji Wokalnej naszego GDKzB zaśpiewali 
największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Nagrania poszczególnych 
występów dostępne będą wkrótce na facebookowym profilu GDKzB.

Od poniedziałku 7 grudnia można znowu wymieniać 
książki w naszej bibliotece. 

Prosimy o wcześniejsze zaanonsowanie wizyty 
telefonicznie pod nr.42 207 23 16.

Wypożyczenia odbywają się w godz. 9.00 -16.00.
Zapraszamy!

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.com

Fot. GDKzB 

GDKzB

Zapraszamy do wypożyczania świątecznych nowości

Fot. GDKzB 

Wokalistki na scenie GDKzB



gazeta samorządu terytorialnego22 nr 9/2020

KULTURA

Echo Gminy Ksawerów - gazeta samorządu terytorialnego.
Wydawca: Adres wydawcy:
e-mail: sekretariat@ksawerow.com.

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

Redakcja: Adres redakcji:
Redaktor naczelny: Bartosz Chmiela. Skład i przygotowanie do druku: Bartosz Chmiela. Druk: Drukarnia Sprint Print Łódź. Nakład: 3100 egzemplarzy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

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

Fot. Red.

Fragmenty wystawy "Nie tylko Frasobliwy..."

Fot. Red.

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.com

GDKzB

Warsztaty online w GDKzB

Domowe warsztaty i eksperymenty są świetną formą nauki i doskonałą 
zabawą. Origami, zawieszki dla ptaków, a może miniaturowy wulkan? 
Zapraszamy do obejrzenia serii filmów dostępnych na naszej stronie 
www.kulutra-ksawerow.pl

Wystawa "Nie tylko Frasobliwy..."

Rzeźby, obrazy i wycinanki ilustrujące najważniejsze wydarzenia z życia 
Chrystusa mogliśmy oglądać na wystawie "Nie tylko Frasobliwy. Wizerunki 
Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego" 
prezentowanej w GDKzB w Ksawerowie.

Zaprezentowane dzieła - rzeźby, obrazy i wycinanki, obejmują okres od lat 
osiemdziesiątych XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. Możemy w nich 
dostrzec  piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek 
artystów do przedstawianych tematów. 
W tradycji ludowej postać Jezusa Chrystusa była i wciąż 
jest otaczana szczególnym kultem, stąd tak wielu artystów 
poświęca Mu swoje dzieła, które cieszą się nieustannie 
zainteresowaniem miłośników sztuki ludowej.
Relacja video z wystawy dostępna jest na stronie 
www.kultura-ksawerow.pl ldk.lodz.pl/Redakcja
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XXV Międzynarodowy Turniej Mikołajkowy Koszykówki Dziewcząt 2020 Sieradz 

Fot. Basket4Ever

W dniach 4 – 6 grudnia br. nasze koszykarki z roczników 2008, 2009 i 2010, 
spakowały swoje torby i pod czujnym okiem trenerów: Izabelli Maj oraz 
Patryka Dembowskiego, wyruszyły na turniej do Sieradza. 

Wszystkie dziewczynki zostały podzielone na dwie grupy: młodziczki zostały 
przydzielone do kategorii U15, a żaczki i skrzatki zagrały w kategorii U13. 
Koszykarkom udało się rozegrać w trzy dni 10 spotkań i zyskać sporo nowego 
doświadczenia, które, miejmy nadzieję, zaprocentuje w najbliższym czasie 
na ligowych parkietach. Na wyróżnienie zasługuje cały zespół, który walczył 
do ostatniej kropli potu ze starszymi zawodniczkami obu kategorii.
Nagrodę w konkursie rzutów osobistych zgarnęła Jagoda Jurga, której 
udało się trafić 12 koszy, natomiast w konkursie rzutów za 3 punkty, Kai 
Serednickiej zabrakło jednego kosza do zwycięstwa. MVP w kategorii 
wiekowejU13 została Natasza Walotka. W U15 trudno było wskazać jedną 
MVP, bo na nagrodę zasłużył tak naprawdę cały zespół. Ostatecznie 
statuetka powędrowała do najmłodszej zawodniczki - Zuzanny Koryzny, 
a do pozostałych, wyróżniających się zawodniczek, nagrody rzeczowe.

Końcowa klasyfikacja rozgrywek była następująca: U15 zajęło IV miejsce 
w turnieju (za Siechnicami, Bojanowem i Kraszewicami), a U13 III miejsce 
(za Łomiankami i Aleksandrowem Łódzkim). Brawo dziewczyny, brawo 
trenerzy!

Młodziczki, żaczki i skrzatki - zawodniczki Basket4Ever

Nasze koszykarki (U13) podczas turniejowego meczu

Srebrne Łódzkie

Basket 4EVER Ksawerów

Basket 4EVER Ksawerów
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Fotografie Basket 4EVER Ksawerów

Medalistki OOM dywizji A w Człuchowie

Młodzieżowa Kadra Województwa Łódzkiego dziewcząt, zajęła drugie 
miejsce w turnieju Dywizji A, który zdecydował o rozstawieniu 
w przyszłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

Turniej odbył się w Człuchowie w dniach 20-22 listopada. Brakło naprawdę 
niewiele w meczu z Wielkopolankami. To świetny prognostyk i olbrzymia 
radość. Tym samym nasze zawodniczki pojadą na finał OOM w roli faworyta 
do złotego medalu! W zespole Kadry Województwa Łódzkiego wystąpiły 
aż cztery zawodniczki z klubu BASKET 4EVER KSAWERÓW: Julia Koryzna 
(kapitan kadry), Natalia Kosior, Klaudia Banasiak i Julia Rakowska. 
W każdym meczu zawodniczki z ksawerowskiej drużyny były bardzo ważnym 
punktem łódzkiego zespołu. 
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SAMORZĄDOWO - ŚWIĄTECZNIE

Refleksje przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów – Arkadiusza Jędrzejczyka, o mijającym 2020 roku

Tyle, że na dzisiaj ustawa ogranicza tę opłatę do około 36,60 zł. Bez dopłaty 
ze środków gminy nie da się tego zbilansować. 

Co w takim razie powinno się zmienić?
Po pierwsze, nie powinno się podnosić tzw. opłaty środowiskowej za tonę 
składowanych śmieci. Po drugie, powinno się obciążyć kosztami firmy 
produkujące opakowania. Poza tym jak najszybciej powinna powstać 
w kraju sieć spalarni śmieci, co obniżyłoby koszty ich odbierania. 

Co my, jako mieszkańcy możemy zrobić, aby koszty związane z wywozem śmieci 
były mniejsze?
W 2021 roku będziemy płacić za każdą tonę wywożonych śmieci. W naszym 
interesie jest, aby było ich jak najmniej.

Tylko jak to zrobić?
Jest kilka sposobów, które możemy stosować, aby ilość śmieci była mniejsza. 
Po pierwsze - bioodpady. Wszyscy, którzy mają takie możliwości powinni starać 
się zakładać kompostowniki. Po drugie, starajmy się jak najmniej korzystać 
z reklamówek jednorazowych. Sam prowadzę działalność handlową i widzę, 
że nadal mało osób robi zakupy z własną torbą czy koszykiem. Bądźmy Eko! 
- na zakupy zabierajmy własne słoiki, małe opakowania lub wytłoczki. Po trzecie, 
kupujmy w miarę możliwości artykuły w opakowaniach zwrotnych. Po czwarte, 
starajmy się, przy zakupie artykułów gospodarstwa domowego lub 
budowlanych, wymóc odbiór opakowań. Po piąte, płaćmy za swoje śmieci, czyli 
reagujmy na wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przy wywozie naszych 
śmieci. 

Kolejnym wyzwaniem, z jakim musieli zmierzyć się radni, to były decyzje 
dotyczące inwestycji. Jak wyglądał ten aspekt w mijającym roku?
W decyzjach dotyczących inwestycji, my jako radni mieliśmy w roku bieżącym 
ograniczone możliwości finansowe. Myślę, że w przyszłym roku będzie 
podobnie. Wszystko za sprawą remontu torowiska, który pochłonie 
z naszych gminnych pieniędzy około 9 mln zł. Mimo to, w kilku sprawach, 
w których zwracali się do nas mieszkańcy, udało znaleźć się pozytywne 
rozwiązania. Są to inwestycje w oświatę - remont boiska przy Szkole 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, budowa trzech boisk przy Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie. Udało się w tym przypadku zastąpić nieestetyczne 
i niefunkcjonalne nawierzchnie asfaltowe, pięknym i nowoczesnym zespołem 
boisk, który bardzo spodobał się młodszym i starszym mieszkańcom gminy. 
Wykonaliśmy ponadto kapitalny remont oddziałów przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Już niebawem poprawimy 
bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Ksawerowie, poprzez 
                                                               wykonanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych 
                                                             przy skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Żeromskiego. 

Prace już trwają. Lada moment, w ramach dużego, kompleksowego remontu, 
ruszy przebudowa chodnika przy ulicy Zachodniej, na odcinku od ul. Jana Pawła 
do ul. Szerokiej. Termin wykonania tej inwestycji to wrzesień 2021 roku. Ważną 
sprawą dla mieszkańców są progi zwalniające. W przyszłym roku, ze względu 
na brak funduszy, będziemy starali się wykonać chociaż projekty i uzgodnić 
lokalizację takich progów.
Bardzo istotną kwestią dla radnych pozostają inwestycje wodno-kanalizacyjne. 
Tu również udało nam się pozytywnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców 
i w przyszłym roku będzie poprowadzona kanalizacja oraz wodociąg 
w ul. Tylnej oraz w ul. Twardej. Z niezałatwionych spraw, dotyczących inwestycji, 
najbardziej boli nas - radnych, problem ul. Zaradzyńskiej. Jest to jedna 
z ostatnich ulic w naszej gminie, która posiada nawierzchnię szutrową. 
Od dawna mieszkańcy tej ulicy apelują o wykonanie nowej nawierzchni. Jest to 
nie tylko zależne od naszej gminy, ale także od Miasta Pabianic. Pozostaje 
jeszcze ul. Spółdzielcza, ale myślę, że w przyszłym roku uda się wykonać projekt 
i zgłosić o dofinansowanie. 

Jak przebiegała praca Rady Gminy w minionym, zupełnie innym roku?
Rok ten, jak wszyscy wiemy, był ze względu na epidemię szczególny. Mimo 
początkowych obaw, ale z uwagi na potrzeby podjęcia stosownych uchwał 
i opinii, odbyliśmy w tym roku 14 sesji i 19 posiedzeń komisji. Chciałbym 
podziękować wszystkim radnym, którzy aktywnie i odpowiedzialnie 
potraktowali swoje obowiązki. Jednym z bardzo ważnych tematów, 
lecz nieodczuwalnym bezpośrednio dla wszystkich mieszkańców, były sprawy 
dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Radni omówili 
i zaopiniowali około 100 wniosków złożonych do tworzonego planu. Myślę, 
że dzięki temu uda się w przyszłym roku dla większości terenów naszej gminy 
poprawić plan z 2005 roku, a dla pewnych obszarów stworzyć zupełnie nowy. 

Jest Pan miłośnikiem sportu, jak ten rok wyglądał pod tym względem 
w naszej gminie?
Na sportowej mapie naszej gminy działają dwa stowarzyszenia – 
Basket 4EVER Ksawerów i GKS Ksawerów. Cieszę się, że klub Basket, który ma 
ofertę dla dziewcząt w zakresie trenowania koszykówki, rozwija się. W GKS 
Ksawerów najwięcej radości przysporzyły dwa najmłodsze roczniki. Rocznik 
2011, który zanotował niewątpliwie duży postęp sportowy i już sieje postrach 
w okolicznych klubach swojej kategorii. Druga grupa, która raduje sportowe 
serca , to rocznik chłopców 2013 i młodszych. Cieszy się ona taką popularnością, 
że niestety trenerzy będą zmuszeni odmawiać chętnym z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc. 

Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom naszej gminy z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku?
Życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy przede wszystkim zdrowia, 
bo to jest najważniejsza wartość w naszym życiu. Wiary i nadziei, 
że zbliżający się 2021 rok będzie dla nas wszystkich spokojniejszy oraz 
da nam wiele powodów do radości i optymizmu. 

Arkadiusz Jędrzejczyk

Panie Przewodniczący, która ze spraw 
w bieżącym roku była według Pana 
największym wyzwaniem dla Rady 
Gminy?
Myślę, że temat śmieci. Opłata za ich 

 budzi wiele emocji w niemal 
wszystkich gminach i miastach w kraju. 
Niestety, bez rozwiązań rządowych 
samorządy same sobie nie poradzą 
z tym problemem. Na dzień dzisiejszy 
w naszej gminie, przy tak dużej ilości 
odpadów wytworzonych przez naszych 
mieszkańców oraz przy tak wysokiej 
opłacie za jedną tonę wywożonych 
śmieci przez firmę obsługującą naszą 
gminę, opłata od jednej zgłoszonej 
osoby winna wynosić około 40 zł. 

wywóz

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Red.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom
gminy Ksawerów, sympatykom i kibicom
GKS-u Ksawerów, najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy wiele radości i satysfakcji
z gry naszych zawodników
oraz dumy, która rozpiera nas
wspólnie po zwycięskich meczach.

Zarząd, trenerzy oraz zawodnicy
klubu GKS Ksawerów


