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Producent AGD zainwestuje w Ksawerowie!
Fot. czechinvest.org
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W numerze
Gdzie zdrowe jedzenie tam grzyby są w cenie
- rozmowa z dr Barbarą Grzesiak
Fot. B.Grzesiak

strona 8

Karolina Źródłowska 1 Wicemiss Ziemi Łódzkiej
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Folklor w Ksawerowie
Fot. K.Karcz

Niemiecki gigant - producent AGD, prawdopodobnie
już wkrótce rozpocznie budowę hali produkcyjnej
przy ul. Giełdowej w Ksawerowie strona 2

Fot. Red.
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Producent AGD zainwestuje w Ksawerowie!
Prace remontowe na gminnych ulicach trwają w najlepsze. W ul. Zacisze
zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, a kolejna część ul. Bocznej
otrzymała betonowe płyty. Na tym oczywiście nie koniec - przyjęty na ten
rok harmonogram przewiduje realizację kolejnych kilkunastu zadań.
Tak szerokiego zakresu inwestycji w skali roku, już dawno nie mieliśmy.
Panie Wójcie, co może Pan powiedzieć w temacie inwestycji
przy ul. Giełdowej?
Widząc możliwości rozwojowe terenów przy dzisiejszej ul. Giełdowej, 3 lata
temu nawiązaliśmy kontakt z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Wybudowaliśmy w ramach programu "drogi dojazdowe do pól" właśnie
ul. Giełdową. Nie ukrywam, że możliwie to było również dzięki wsparciu
doradczemu pana Wiesława Stasiaka - radnego Sejmiku Województwa
Łódzkiego.
Uporządkowany teren pokazał swój potencjał. Otrzymaliśmy bardzo dobrą
wiadomość, że pierwszym inwestorem będzie niemiecki gigant - producent
AGD, firma MIELE. Prognozy są bardzo dobre, bo inwestor wykupi około 30
ha, planuje budowę hali o łącznej powierzchni do 8 tyś m² pod dachem,
oraz zatrudnienie do 1,5 tyś osób w kilku etapach. Powoduje to konieczność
wybudowania łącznika południowego ul. Giełdowej - na tę inwestycję
musimy znaleźć ok. 600 tys zł. Oczywiście duży inwestor to większe wpływy
do budżetu gminy i szybsze zurbanizowanie terenów naszej gminy. Mam też
wstępne informacje z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
że kolejni inwestorzy są zainteresowani terenami w obrębie ul. Giełdowej.
Co udało się już wykonać z przyjętego na ten rok planu?
Lada dzień zakończy się remont nawierzchni w ul. Zacisze oraz w części
ul. Bocznej. Trwają prace i odbiory sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach:
Jęczmiennej, Ksawerowskiej, Kościuszki, Granitowej, Spacerowej
i Cienistej. Na te ulice udałosię podpisać umowę z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której otrzymaliśmy
1,5 mln zł. To pozwoliło na uruchomienie prac w kolejnych ulicach:
Mickiewicza, Obwodowej i Słonecznikowej. Udało się wyremontować
budynek OSP w Woli Zaradzyńskiej. Na to zadanie otrzymaliśmy dotację
z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie ok. 64 tys zł. Cieszę się tym bardziej,
bo po remoncie budynek wygląda naprawdę ładnie.
Jakie inwestycje zostały zaplanowane na okres wakacyjny?
Wkrótce rozpocznie się remont drogi dojazdowej do przedszkola
w Widzewie - od ul. Rzepakowej. Powstaną kolejne nakładki asfaltowe
w ulicach: Białej, Uroczej, Owocowej, Muzycznej, Hucznej, Spokojnej,
Bocznej, oraz Zacisze. Dodatkowo w ul. Kościuszki położymy nowy asfalt,
a koszt tej inwestycji szacujemy na ok. 150 tys zł. Jeżeli środki pozwolą,
będziemy chcieli poprawić stan ul. Kosmowskiej oraz gminny plac
z wyjazdem z cmentarza parafialnego w Ksawerowie. Przygotowujemy
obecnie projekty wodno-kanalizacyjne w obrębie ul. Wiosennej oraz
ul. Bocznej, a także projekt na kanalizację ciśnieniową w ul. Karminowej.
Pracujemy również nad dokumentacją boisk sportowych przy Gimnazjum
i przy osiedlu Widzew w Ksawerowie. Projekty drogowe, które są w trakcie
prac - to przebudowa ul. Zachodniej - od ul. Szerokiej do ul. Sienkiewicza,
przebudowa ul. Bema, oraz działania w "kwadracie" ulic: Skromnej,
Krótkiej, Malinowej, Północnej i Poziomkowej. Pracujemy również
nad oświetleniem ulic i rozmawiamy z władzami miasta Pabianice
nt. remontu w ul. Zaradzyńskiej. Trwa procedura przetargowa prowadzona
przez pabianickiego starostę, na remont ul. Wschodniej - od ronda
do ul. Bednarskiej. O wynikach wkrótce poinformujemy.
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Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mickiewicza

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Granitowej
A co z nowym budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy?
Ten temat, to bardzo ważne wyzwanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych – nad którym oczywiście pracujemy. Projekt nowego
budynku jest w trakcie przygotowywania. Szacujemy wstępny kosztorys tej
inwestycji w granicach 4-5 mln zł. Chcielibyśmy, żeby nowo powstały
budynek miał dodatkowe sale do ćwiczeń i inne - przydatne podopiecznym
pomieszczenia. Ta inwestycja pozwoli nam przyjąć wszystkich chętnych nowych pensjonariuszy, a jednocześnie "zwolnić" część zaplecza w budynku
SP ZOZ MEDiKSA, oczywiście z myślą o rozszerzeniu oferty opieki medycznej
dla naszych mieszkańców.
Plany na przyszły rok?
Inwestycji będzie naprawdę dużo - m.in. budowa nowego "Domu Rolnika"
na Nowej Gadce. Obecny budynek nie nadaje się do remontu
i zostanie wyburzony. Prawdopodobnie ruszy już budowa nowego ŚDS,
remont dalszej części nawierzchni ul. Wschodniej, przebudowa
ul. Zachodniej wraz z budową chodnika - w ramach tzw. "Schetynówek".
Dodatkowo w tej samej ulicy - na odcinku od kościoła do placówki Jovimed –
chcemy utwardzić pobocze i zbudować parking. Jeżeli uda się pozyskać
środki zewnętrzne, ruszymy z budową kompleksu boisk przy Gimnazjum.
Druhowie strażacy z OSP w Woli Zaradzyńskiej, którzy będą obchodzi
w przyszłym roku 50 –lecie jednostki, już wspominali o nowym samochodzie
zadaniowym. Pamiętajmy też o dwóch najpotężniejszych a zarazem
najważniejszych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych w naszej gminie,
które chcemy zrealizować w najbliższej przyszłości – mianowicie kanalizacji
w ul. Hubala, której to projekt jest aktualnie na ukończeniu, oraz "nitki"
kanalizacyjnej od ul. Kościuszki, poprzez ul. Boczną, ul. Piękną,
ul. Wiosenną, oraz ul. Lipową aż do ul. Wschodniej. Będzie remontowana
linia trakcyjna wraz z wymianą 12 słupów - przetarg wygrała krakowska
firma PROGREG z terminem realizacji do końca września br.
Z niecierpliwością czekamy na informację z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi w sprawie podziału środków - kwoty ok. 100 mln zł - na remont
torowiska tramwajowego. Decyzja ma zostać podjęta do końca sierpnia br.
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Panie Wójcie, otrzymał Pan wotum zaufania od radnych, którzy docenili
pracę całego urzędu gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych –
przyznając Panu jako wójtowi absolutorium.
Otrzymali je Ci wszyscy, którzy pracują na rzecz naszej gminy i na rzecz jej
mieszkańców. Pracy jest naprawdę bardzo dużo. W imieniu całego zespołu
mogę zapewnić czytelników, że motywacji i chęci do działania Nam
nie brakuje. Przykro, że nie wszyscy radni docenili nasze starania –
a przecież sami zgadzali się na wcześniejsze realizacje konkretnych
inwestycji. Radne Aneta Walaszczyk, Bogumiła Szczepańska
i Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Wróbel, nie wyraziły swojego
poparcia dla pracy i zaangażowania pracowników urzędu. Chciałbym z tego
miejsca serdecznie podziękować tym, od których otrzymaliśmy wotum
zaufania.
Gmina Ksawerów od dłuższego czasu plasuje się na wysokiej i mocnej
pozycji wśród samorządów całego kraju. Fakt ten dostrzegają nie tylko
lokalne media, mówiąc i pisząc o naszej gminie w ogólnopolskiej skali.
To dobra wróżba na przyszłość i dodatkowa motywacja do działania.

Nowe tereny inwestycyjne!!!

W dniu 29 czerwca br. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod
pozycją 1275 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów
z dn. 20 czerwca br., zmieniające dotychczasowe rozporządzenie
w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
Przepisy, które weszły w życie 30 czerwca br. ustanawiają w ramach
funkcjonującej Podstrefy Ksawerów ŁSSE - Kompleks nr 6 obejmujący
grunt o łącznej powierzchni 78,3719 ha.
Oznacza to, że Gmina Ksawerów otwiera swój potencjał
w stronę największych inwestorów, stając się świetnym miejscem
dla lokalizacji dobrego biznesu!
Redakcja

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

W trakcie obrad
Chciałby Pan przekazać coś naszym czytelnikom?
Drodzy mieszkańcy, w związku z wieloma zapytaniami od Państwa
informuję, że po wygranych przeze mnie ostatnich wyborach
samorządowych w 2014 r., poprzednia Pani wójt wytoczyła mi sprawę
z oskarżenia prywatnego o zniesławienie - na co złożyłem wzajemny akt
oskarżenia. Postępowanie cały czas trwa i nie wiadomo kiedy się zakończy.
Chciałbym przypomnieć, że za stan ul. Łódzkiej odpowiada Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego - bowiem ul. Łódzka jest drogą
wojewódzką.

Z wójtem Adamem Topolskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Szybszy internet w gminie
4 lipca wójt Adam Topolski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Gminy
Ksawerów Arkadiuszem Jędrzejczykiem, uczestniczyli w Łodzi w pierwszym
roboczym spotkaniu dotyczącym budowy szerokopasmowej sieci w ramach
Programu Cyfrowa Polska. Link do transmisji TV:
http://tvtoya.pl/news/show/16600
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

2014 - 2020

Fot. telix.pl
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Spotkanie z przedstawicielami ŁSSE
Rozmowy dot. rozwoju ŁSSE wokół ul. Giełdowej - w ramach tzw. Podstrefy
Ksawerów, oraz możliwości dalszej współpracy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ŁSSE - z prezesem Zarządu ŁSSE
Markiem Michalikiem, wiceprezesem Zarządu ŁSSE Agnieszką Sygitowicz,
zastępcą dyrektora Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora ŁSSE
Dorotą Lombardi, oraz specjalistą ds. Obsługi Inwestora Pawłem
Klimczakiem.
Z ramienia gminy Ksawerów: wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk,
zastępca wójta Gminy Ksawerów Jarosław Pinder, oraz pracownicy
merytoryczni urzędu.
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Konserwacja rowów w ul. mjr. Hubala
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi - rejon
w Piotrkowie Trybunalskim, wykona prace naprawcze i udrożni
odwodnienie w granicach pasa drogowe drogi krajowej nr 71 - czyli
w ul. mjr. Hubala w Woli Zaradzyńskiej.
Prace zaplanowane zostały na wakacyjne miesiące - lipiec oraz sierpień
i obejmowały będą:
• oczyszczenie koryta rowu z umocnieniem skarp;
• udrożnienie przepustów pod wjazdami i zjazdami;
• wymianę części przelotowej (w razie konieczności)
Wykonawcą robót jest firma Włodan z Porszewic, która na bieżąco będzie
informowała właścicieli poszczególnych posesji o zakresie wykonywanych
robót i powstałych w związku z tym ewentualnych utrudnieniach. Redakcja
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Folklor w Ksawerowie

Mieszkańcy podziwiają występ zagranicznych gości
W niedzielę 9 lipca na placu kościelnym Parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Ksawerowie, odbył się folklorystyczny koncert
niezwykłych gości z Peru i z Paragwaju - w ramach drugiej edycji
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POLKA.
- Cieszę się, że udało nam się wprowadzić do letniego harmonogramu
wydarzeń kulturalnych w naszej gminie, tak optymistyczny i folklorystyczny
akcent jakim był występ zagranicznych gości - mówi Marek Smuga, dyrektor
GDKzB w Ksawerowie i inicjator niedzielnego koncertu.
Zespół "Alma Guarani" powstał w 2005 r., poprzez starania prof. Laure
Gomez - obecnie dyrektora i choreografa zespołu. Zespół pochodzi
z malowniczego miasta Luque. Tancerze i muzycy to studenci, którzy
od wielu lat podróżują do Europy, aby promować i popularyzować barwny
folklor małego państwa jakim jest Paragwaj. W czasie swojego istnienia
odwiedzili takie kraje jak: Francja, Włochy, Niemcy, Rumunia, Chile,
Brazylia i wiele innych państw na całym świecie. W 2017 r. wystąpią
na 2 Międzynarodowych Festiwalach w Polsce, oraz w Niemczech, Chorwacji
i Belgii. Grupa artystyczna "Peru Multicolor" została założona 9 lutego 1999
r. w mieście Lima, stolicy Republiki Peru. Obecnie zespołem zarządza Jesus
Ariola, a celem dyrektora jest pokazywanie pięknej kultury ludowej Peru
na całym świecie. Grupa podczas swojej działalności odwiedziła wszystkie
kontynenty, prezentując folklor po przez taniec, śpiew, muzykę i wyjątkowe
stroje.
Dziękujemy ks. Proboszczowi za zaangażowanie w organizację koncertu,
oraz tłumaczenie występu.
Redakcja

"Alma Guarani"...

Występ zespołu "Peru Multicolor"

Peruwiańscy muzycy

...i Paragwajscy
tancerzeBracha w roli gospodarza i tłumacza
Ks.
Proboszcz Stanisław
Fotografie wykonał M. Smuga
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Grillujemy & integrujemy się
12 lipca, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie wspólnie
z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - zorganizowali
plenerowe spotkanie integracyjne pod patronatem Wójta Gminy
Ksawerów.
Uczestnicy spotkania mieli okazję bawić się i korzystać z atrakcji
przygotowanych przez organizatorów - m.in. wspólne grillowanie, tańce
i przyśpiewki, wspólne zabawy animacyjne, czy występ Koła Gospodyń
Wiejskich z Ksawerowa. Zebrani mogli również podziwiać piękne prace
malarskie pani Wiesławy Kardas i pana Pawła Wocha - podopiecznych ŚDS-u
w Ksawerowie.

Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim podopieczni ŚDS-u
w Ksawerowie oraz zaproszeni goście: podopieczni ŚDS-u z terenu Rzgowa,
a także z ŚDS-u w Pabianicach, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością w Pabianicach, oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej
przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
Do wspólnej integracji przyłączyli się włodarze: wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski oraz burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.
Wśród gości: radna Powiatu Pabianickiego Wioletta Domańska,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie Radosław Pełka, radni Rady
Gminy Ksawerów Monika Marek i Wojciech Salamon.
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Zaproszeni goście, uczestnicy spotkania

Grillujemy & integrujemy się
Wspólna zabawa

Podopieczni ŚDS-u w Ksawerowie

Występ naszej wokalistki - Weroniki Gajdzickiej
Fotografie wykonała redakcja

nr 6/2017

gazeta samorządu terytorialnego

5

NASI LUDZIE - NASZA GMINA

1 Wicemiss Ziemi Łódzkiej 2017
Karolina Źródłowska - 19-latka z Ksawerowa, jest pierwszą Wicemiss Ziemi
Łódzkiej 2017 i reprezentantką naszej gminy w prestiżowym konkursie Miss Polski 2017.
Karolina, skąd pomysł na udział w konkursie Miss Ziemi Łódzkiej?
To była spontaniczna decyzja, wypełniłam kwestionariusz i zgłosiłam
się na casting. Wyborami miss i konkursami piękności zawsze
się interesowałam, dlatego postanowiłam spróbować i udało się – mogę
dumnie powiedzieć, że jestem pierwszą Wicemiss Ziemi Łódzkiej.
Jak to jest być miss?
Na pewno ciekawie (uśmiech). Mam ogromną satysfakcję, że udało
mi się spełnić marzenie, które jeszcze nie tak dawno było praktycznie
nieosiągalne. Miałam kłopoty ze zdrowiem, które na szczęście mam już
za sobą. Jako wicemiss mam bardzo dużo obowiązków tym bardziej,
że udało mi się zakwalifikować do finału konkursu Miss Polski 2017. Nie było
łatwo, gdyż w półfinale konkurowało 38 kandydatek. Gala finałowa
odbędzie się na początku grudnia br. Muszę się do niej odpowiednio
przygotować – m.in. dodatkowo zadbać o siebie, pilnować wagi,
czy promować swój wizerunek w mediach (śmiech). Będę miała też dwa
zgrupowania przygotowawcze – we wrześniu i w grudniu tuż przed samym
finałem. Zadań jest naprawdę bardzo dużo.
Fot. K.Źródłowska

A co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas ostatniego konkursu?
Chwilowy brak pewności siebie. Nie należę do osób wysokich, stąd nawet
w szpilkach czułam pewien dyskomfort przy wyższych koleżankach.
Bycie wicemiss nie jest takie proste (śmiech).
No właśnie, w jakiej atmosferze przebiega sam konkurs? Koleżeńskiej,
czy "ostrej" rywalizacji?
W atmosferze koleżeńskiej rywalizacji. Staramy się dobrze przygotować
do konkursu i po prostu robić swoje – to jest najważniejsze.
Fot. D.Tyszka

Uśmiech to podstawa
Co robisz, nazwijmy to w "wolnych" chwilach?
Oczywiście uczę się – studiuję nowe media i kulturę cyfrową
na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem również trenerem personalnym
i instruktorem fitness. Łączę przyjemne z pożytecznym (uśmiech).
Jak Ci się mieszka w naszej gminie?
Super – poważnie i jak większość moich znajomych, nie zamieniłabym tego
miejsca na żadne inne.
Dobra rada dla czytelników i młodych dziewczyn, którzy marzą o tytule
miss?
Nie bójmy się własnych marzeń i spontaniczności. Dziewczyny próbujcie
swoich sił w castingach, to nic nie "kosztuje".
Jesteś bardzo pozytywną i otwartą osobą, która odważnie i z uśmiechem
na twarzy realizuje swój plan. Godnie reprezentuj naszą gminę
w grudniowym finale i wracaj do nas z tytułem tej najpiękniejszej!
Bardzo dziękuję, dam z siebie max! Pozdrawiam wszystkich czytelników
i mieszkańców gminy. Zapraszam wszystkich internautów do wejścia na mój
profil na popularnym serwisie społecznościowym. Dzięki
Państwa"polubieniom" mam szansę zostać wyróżniona jako miss
internautów.

Z Karoliną Źródłowską rozmawiał Bartosz Chmiela

Nasi ludzie - Nasza gmina
Drodzy czytelnicy, jeżeli chcielibyście podzielić się swoją ciekawą
historią, talentem lub oryginalnymi zainteresowaniami na łamach
naszej gazety - zachęcamy do kontaktu z redakcją.
Szukamy śladów i świadków lokalnej historii, informacji o ciekawych
wydarzeniach oraz postaci związanych bezpośrednio z naszą gminą
Ksawerów.
Karolina Źródłowska - nasza kandydatka w finale Miss Polski 2017

Jeżeli są wśród Was takie osoby - mieszkańcy gminy Ksawerów czekamy na kontakt.

Redakcja
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Karate - sport dla każdego
Pan Krzysztof Kortyński – rodowity mieszkaniec Ksawerowa,
jest posiadaczem żółtego pasa w karate tradycyjnym. Na tym oczywiście
nie koniec, karateka chce zdobyć kolejne stopnie wtajemniczenia
i zawzięcie trenuje dalej. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt,
że pan Krzysztof ma 68 lat a trenuje zaledwie rok czasu!
Panie Krzysztofie jak długo Pan trenuje karate?
Zacząłem w ubiegłym roku.
Wcześniej miał Pan jakąś przygodę ze sportem?
Amatorsko grałem w siatkówkę, trenowałem też tenis ziemny.
To dlaczego akurat karate?
Przypadek (uśmiech). Kiedy ruszyła sekcja karate w GDKzB, postanowiłem
spróbować – od tak, z ciekawości i dla własnej satysfakcji.
I Pana wciągnęło?
Zdecydowanie. Trenujemy 3 razy w tygodniu, aktualnie mamy wakacyjną
przerwę. Pierwsze treningi nie były łatwe – tym bardziej dla kogoś w moim
wieku. Jednak szybko wpadłem w tzw. "rytm" i zauważyłem pierwsze,
widoczne efekty tej aktywności ruchowej.
Fot. Red.

Miał Pan okazję wykorzystać praktyczną wiedzę treningową w sytuacji
nazwijmy to "konfliktowej"?
Tak, nawet całkiem niedawno. Wracałem komunikacją miejską z Łodzi
do Ksawerowa. Miałem przesiadkę i czekałem na autobus. W pewnym
momencie zauważyłem mężczyznę, który "szukał" czegoś w torebce pewnej
kobiety – oczywiście pod jej nieuwagę. Złapałem złodzieja, przewróciłem
i obezwładniłem do czasu przyjechania patrolu policji.
Gratuluję bohaterskiej postawy!
Każdy może być bohaterem, wystarczy tylko chcieć.
Chciałby Pan przekazać coś czytelnikom "Echa"?
Drodzy Państwo nie bójmy się aktywności fizycznej, sport to zdrowie i dobre
samopoczucie. Dziękuję włodarzom gminy i kierownictwu GDKzB
w Ksawerowie, za organizację programową zajęć z myślą o starszych
mieszkańcach naszej gminy. To dla nas niezwykle ważne.
Z Krzysztofem Kortyńskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Wycinka drzew - zaostrzone przepisy!
W czerwcu zmieniła się ustawa o ochronie przyrody, która zaostrza
obowiązujące od początku roku liberalne prawo dotyczące wycinki
drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć
drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.
Zgodnie z nowelizacją nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy,
jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego;
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba
będzie zgłosić w gminie. Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik
będzie musiał w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa,
które miałoby zostać usunięte. Następnie samorząd będzie miał 14 dni
na wydanie ewentualnego zakazu. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń
(tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.

Mistrz Krzysztof Kortyński
Powiedzmy czytelnikom wprost, karate wymaga od trenujących dobrej
kondycji fizycznej, szybkości oraz odpowiedniej motoryki – dał Pan radę?
Jak widać dałem i nie wyobrażam sobie rezygnacji z karate. Wystarczy tylko
chcieć. Nasza grupa treningowa – seniorów, ma wspaniałych trenerów –
Kaspra Kaweckiego i Marię Deptę. To młodzi ludzie, świetnie wyszkoleni
i potrafiący współpracować z trenującymi w każdej kategorii wiekowej.
Tylko dzięki nim, udało mi się zdobyć licencję zawodnika i żółty pas.
Czekamy na pierwsze medale?
Jeden już mam – "Aktywny Senior – Karate 60+". To pamiątka
z ubiegłorocznego obozu treningowego w Starej Wsi. Dodam, że jest
to największy na świecie ośrodek treningowy karate.
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Urząd będzie mógł również nie zgodzić się na wycinkę, m.in.
na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli
drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat
od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi
o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości,
gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę
tych drzew.
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NASZ SĄSIAD - ROZMOWA WYDANIA
Fot. B.Grzesiak

Gdzie zdrowe jedzenie - tam grzyby są w cenie
Uwielbiamy zbierać grzyby. Któż z nas – grzybiarzy, przechadzając
się po leśnych zakamarkach w poszukiwaniu pokaźnych podgrzybków,
smukłych koźlarzy czy przepysznych kurek, nie marzył - by choć jeden jedyny
raz natrafić na to wyjątkowe miejsce obsadzone dorodnymi prawdziwkami.
Któż z nas – kucharzy, nie pragnął, by uszlachetnić swą potrawę
wysublimowanym smakiem wyśmienitego borowika królewskiego.
Niewątpliwie, grzyby były są i będą cenionym artykułem spożywczym.
Zbieramy ich coraz więcej – około 20 mln kg rocznie!
O tym jakie grzyby zbierać, gdzie ich szukać i jaki mają wpływ na nasze
zdrowie – w rozmowie z Panią dr n. biologicznych Barbarą Grzesiak –
mykologiem, zajmującym się także zdrowym żywieniem.
Pani Barbaro skąd zainteresowanie właśnie grzybami?
Już jako dziecko jeździłam wspólnie z rodzicami na grzyby. Można
powiedzieć, że wtedy był to coroczny, sezonowy rytuał. Dzisiaj jako osoba
dorosła, zbieram grzyby przez cały rok (śmiech). Nie mniej, dziecięce
zainteresowanie przerodziło się w fantastyczną przygodę i pasję, którą
zawodowo realizuję do dnia dzisiejszego.
Jest Pani mykologiem – jednym z trzydziestu w Polsce?!
Tak, jestem mykologiem – zajmuję się zawodowo grzybami kapeluszowymi
jadalnymi i tymi trującymi rosnącymi w Polsce. Faktycznie, osób o podobnej
profesji jak moja, jest u nas w kraju niewiele (uśmiech).
Fot. B.Grzesiak

W których lasach najlepiej prowadzi się takie badania i obserwacje?
Domyślam się, że jest to pytanie z podtekstem (śmiech) i pyta Pan
o sprawdzone miejsca dla grzybiarzy? Polecam Bory Tucholskie i Puszczę
Notecką, w tej chwili mamy wysyp kurek. Tylko uwaga – nie pomylmy
pieprznika jadalnego (czyli pospolitej kurki) z lisówką pomarańczową,
która jest lekko trująca, może powodować wymioty i dolegliwości
żołądkowe. Jak sama nazwa wskazuje różnica pomiędzy tymi grzybami
widoczna jest w ich kolorze – pieprznik jest żółty, a lisówka pomarańczowa.
Mają też inny hymenofor, czyli strukturę znajdującą się pod kapeluszem,
na której powstają zarodniki – kurka ma listewki, a lisówka gęste blaszki.
Kurki, jak kilka innych gatunków - są zdrowym i odżywczym grzybem.
No właśnie, czy są w Polsce grzyby określane mianem prozdrowotnych?
Oczywiście, takie grzyby posiadają właściwości przede wszystkim lecznicze.
Np. shiitake leczy choroby nowotworowe, podobnie jak różne gatunki hub,
czy rzadziej spotykana lakownica. Boczniaki też mają właściwości
prozdrowotne. Grzyby jadalne mają dużo białka, właściwości odżywczych
i są bogate w witaminę D – która właściwie nie występuje w roślinach.
Pieczarka też jest zdrowym grzybem, gdyż zawiera witaminę B, a także
wspiera funkcję wątroby. Ciekawostką są chińskie grzyby mun –
wykorzystywane w leczeniu schorzeń układu krwionośnego. Reasumując
grzyby jadalne są zdrowe, a te najsmaczniejsze powszechnie uważane
za rarytasy – niestety również drogie.
Najbardziej popularne jadalne grzyby zbierane w Polsce?
Oczywiście prawdziwki, podgrzybki, kurki, koźlarze i maślaki.

Barbara Grzesiak
(w niebieskiej bluzce)
podczas zajęć mykologicznych
w Tucholi
Jaką szkołę należy skończyć, żeby zdobyć takie wykształcenie?
Zrobiłam doktorat z biologii na Uniwersytecie Łódzkim – specjalizacja
mykologia. Na początku moją specjalizacją była biologia środowiskowa,
a następnie właśnie mykologia. Obecnie pracuję na łódzkim Uniwersytecie
Medycznym i zajmuję się wpływem ekologicznej żywności i suplementów na
nasze zdrowie. Ale o tym za chwilę. Wracając do mykologii, zajęcia miały
miejsce przede wszystkim w terenie - prowadzenie projektów badawczych
i obserwacje grzybów w różnych warunkach. Nauka nie była prosta,
ale bardzo interesująca. Pracę doktorską przygotowałam nt. grzybów
rosnących na torfowiskach, wchodzących w interakcje z różnego rodzaju
mchami poprzez pasożytnictwo czy symbiozę. Wspominam o tym, gdyż
przygotowując się do doktoratu musiałam prowadzić 3-letnie obserwacje
w terenie, a studia doktoranckie trwały 5 lat.

8

Projekt badawczy w Parku Narodowym Borów Tucholskich

Pani doktor bardzo istotne pytanie - kiedy możemy spodziewać się wysypu
grzybów?
Kiedy jest ciepło i wilgotno. Wysyp grzybów mamy co 4 lata, ostatni był
w 2015 roku (uśmiech).
Czy zbierając grzyby ucinamy je przy podłożu, czy wyrywamy razem
z grzybnią?
Najlepiej jest "wykręcić" grzyba z podłoża, żeby zostawić zdrową grzybnię
w glebie. Dajemy jej wtedy szansę, że w przyszłości wyprodukuje nowe
owocniki. Poza tym możemy wtedy w pełni obejrzeć owocnik i dostrzec
wszystkie cechy diagnostyczne, co może nas ochronić przed śmiertelną
pomyłką.
Których grzybów powinniśmy się wystrzegać?
Przede wszystkim uważajmy na muchomora sromotnikowego. Jeden
zjedzony kapelusz – również po przegotowaniu, może spowodować śmierć
nawet 5 konsumentów.
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Objawy zatrucia pojawiają się po około 48 godzinach i są to bóle głowy,
brzucha, oraz wymioty i ogólne osłabienie. Muchomor sromotnikowy –
nie mylić ze sromotnikiem, który jest innym grzybem - posiada nieruchomy
pierścień na trzonie, kapelusz w kolorze oliwkowo-zielonym i nasadę
trzonu zakończoną bulwą, otoczoną wysoką, białawą i odstającą pochwą.
Grzyb ten jest często mylony z pospolitą kanią – która posiada ruchomy
pierścień i odstające łuski na kapeluszu. Niestety, nadal zbyt rzadko i mało
informuje się społeczeństwo o zagrożeniach związanych z trującymi
grzybami. Corocznie odnotowuje się od kilku do nawet kilkudziesięciu
przypadków śmiertelnego zatrucia muchomorem sromotnikowym.
Ciekawostką może być fakt, że pospolity muchomor czerwony nie jest
grzybem śmiertelnie trującym, lecz trującym o działaniu halucynogennym.
Podczas II wojny światowej podawano go żołnierzom armii rosyjskiej,
żeby wzmóc w nich agresję na polu walki. Również goryczak żółciowy –
nazywany „szatanem” - wcale tym szatanem nie jest. Owszem, powoduje
dolegliwości żołądkowe i jest gorzki w smaku – czyli niejadalny, lecz ten
prawdziwy i śmiertelnie trujący „szatan” ma tylko jedno stanowisko
w Górach Kaczawskich.
Fot. B.Grzesiak

Muchomor czerwony...
Fot. B.Grzesiak

...i wysyp prawdziwków
Wspominała Pani o zbieraniu grzybów przez cały rok – również zimą?
Tak, np. płomienica zimowa - rosnąca w kępach na pniach drzew zbierana
jest zimą najczęściej na kolację wigilijną.
A trufle, czy rosną również w Polsce?
Tak, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i są pod ścisłą ochroną.
Jak to się dzieje, że na naszych działkach nagle pojawiają się np. maślaki?
To bardzo powszechne zjawisko. Zazwyczaj właśnie maślaki są w tzw.
mykoryzie – czyli współżyją z korzeniami młodych drzew jak np. sosna. Kiedy
pojawią się po raz pierwszy, jest duża szansa że w kolejnych latach też
urosną. Tym bardziej, że grunty w Ksawerowie posiadają duży stopień
wilgotności co sprzyja pojawianiu się grzybów.
Czy w takim razie mamy szanse na pojawienie się prawdziwka?
Niestety nie (uśmiech). Prawdziwki występują tylko w odpowiednio
sprzyjającym mikroklimacie, czyli w lasach. Nawet implementacja grzybni
tutaj nie pomoże.

Naprawdę? Przecież w internecie jest bardzo dużo ogłoszeń dot. sprzedaży
różnego rodzaju grzybni. Popularne portale aukcyjne oferują grzybnie
borowików, podgrzybków czy kurek.
Cóż, jako mykolog odradzam tego rodzaju zakupy. Ewidentne oszustwo.
Ewentualnie, po implementacji takiej grzybni mogą się pojawić maślaki,
ale to są sporadyczne przypadki.
Zajmuje się też Pani szeroko pojętym zdrowym żywieniem?
Tak, obecnie prowadzę badania związane z niebezpiecznym glonem –
Prototheca, powodującym choroby u ludzi i występującym m.in.
w pasteryzowanym mleku.
Czyli najlepiej pić przegotowane?
Bezwzględnie tak. Starajmy się też kupować mleko od sprawdzonego
dostawcy czy producenta. Niestety, producenci potrafią dodawać do mleka
proszek do prania, żeby uzyskać mocniejszą biel.
Trudno w to uwierzyć.
Niestety, składniki chemiczne dodawane są do produktów w określonych
proporcjach, utrzymując ich teoretyczną przydatność do spożycia.
Najgorsze są produkty przetworzone – czyli tzw. jedzenie "śmieciowe"
o wysokiej zawartości tłuszczy i cukrów oraz sztucznych ulepszaczy
i barwników. Przykładem, oprócz większości produktów typu fast food,
są popularne „danonki” zawierające syrop glukozowo-fruktozowy
zaburzający pracę mózgu – funkcje uczenia się i pamięci, ograniczający IQ
i odpowiadający za epidemię otyłości w Stanach Zjednoczonych, oraz bułki
drożdżówki.
Bułki drożdżówki?
Ostatnio zrobiliśmy test, gdzie w kilku sieciowych cukierniach
sprawdziliśmy skład bułek drożdżówek. W każdej z nich, drożdżówki miały
po 35 składników chemicznych, gdzie tak naprawdę ciasto drożdżowe jest
jednym z najprostszych do wykonania. Proszę mieć na uwadze,
że prawdziwe jedzenie ekologiczne posiada na opakowaniu zielony listek –
który jest gwarancją, że ten produkt nie posiada pestycydów i przez cały
proces swojej produkcji począwszy od nasion, uprawy itp. – jest na bieżąco
kontrolowany i monitorowany. Wspominam o tym, bo bardzo często różne
marki proponują swoje produkty jako "ekologiczne".
Pani Barbaro co oznacza określenie "produkt wolny od GMO"?
GMO to genetycznie modyfikowane organizmy np. z genem ludzkim lub
genem zwierząt. Ideą GMO jest wytworzenie pozornej odporności
produktu, co grozi utratą jego naturalnych możliwości produkcyjnych.
Mówiąc o GMO mamy na uwadze przede wszystkim kukurydzę i pszenicę.
W Polsce nie ma oficjalnie upraw i produktów z GMO.
Jest Pani Mieszkanką Ksawerowa?
Tak, od urodzenia i nie zamieniłabym tego miejsca na żadne inne.
Czy chciałby Pani przekazać coś czytelnikom?
Potraktujmy zbieranie grzybów jako doskonałą okazję do wspólnych
spacerów i relaksu w otoczeniu pięknej natury. To świetny sposób na zdrowy
wypoczynek a przy okazji na naukę przyrody. Jeżeli zbieramy grzyby,
a nie mamy pewności co do ich gatunku oraz nazwy – zawsze pytajmy
o to osobę, która się na tym faktycznie zna. Grzybiarze zawsze muszą być
ostrożni i odpowiedzialni. Zwracajmy również uwagę na produkty
spożywcze, które kupujemy. Czytajmy ich skład a w miarę możliwości
kupujmy te, które są najmniej "wzbogacone" różnymi sztucznymi
dodatkami. To inwestycja w zdrowie nasze i naszych najbliższych.
Z dr Barbarą Grzesiak rozmawiał Bartosz Chmiela
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Fot. Red.

Referat Budżetowy
Rozmowa z panią Joanną Orszulak-Hamal, kierownikiem Referatu
Budżetowego Urzędu Gminy Ksawerów.
Pani kierownik ile osób pracuje w referacie?
Pięć osób, Joanna Boik – inspektor, Elżbieta Durczyńska – inspektor, Beata
Guzenda – specjalista, Elżbieta Kłaniewska – kasjer, oraz ja Joanna
Orszulak-Hamal - kierownik referatu (uśmiech).
Jaki jest zakres obowiązków referatu?
Referat budżetowy zajmuje się księgowością budżetową, tj. księgowością
dochodów niepodatkowych takich jak: za opłatę adiacencką, za wieczyste
użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego, oraz windykacją ww. opłat.
Ponadto wystawiamy faktury, księgujemy wydatki Urzędu Gminy
Ksawerów, sporządzamy miesięczne sprawozdania z wykonania planu
dochodów i wydatków, a także sprawozdania zbiorcze - zebrane
ze wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Gminie. W naszym
referacie naliczane są również płace, prowadzona jest współpraca z ZUS,
oraz prowadzimy ewidencję majątku własnego całej gminy. Oczywiście
do Referatu Budżetowego zaliczana jest także kasa - tak więc prowadzimy
obsługę kasową dla naszych mieszkańców i nie tylko dla nich. W kasie
można dokonać wpłaty za odpady komunalne, podatki, opłatę adiacencką,
wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, czynsz itp.

Wnioski na świadczenia wychowawcze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie uprzejmie
informuje, że od dnia 1 sierpnia br.
będą przyjmowane na nowy okres zasiłkowy
- wnioski na świadczenia wychowawcze (500+).
Wnioski można składać drogą elektroniczną lub w formie papierowej
(I piętro Urzędu Gminy Ksawerów, Referat ds. Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego - pokój 103).
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z ustawą o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku złożenia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego ( 500 + ) :
• w sierpniu – termin wydania decyzji i wypłata świadczenia nastąpi
do października;
• we wrześniu - termin wydania decyzji i wypłata świadczenia nastąpi
do listopada;
• w październiku - termin wydania decyzji i wypłata świadczenia nastąpi
do grudnia;
• w listopadzie - termin wydania decyzji i wypłata świadczenia nastąpi
do stycznia 2018 r.;
• w grudniu - termin wydania decyzji i wypłata świadczenia nastąpi
do lutego 2018 r.
GOPS w Ksawerowie
Od 1 sierpnia 2017 r. można składać także wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.
W związku z powyższym, mając na uwadze sprawną obsługę mieszkańców
gminy Ksawerów – uniknięcie kolejek i długiego oczekiwania
na wydanie, bądź złożenie wniosku - mieszkańcy będą przyjmowani
wg obok przedstawionego harmonogramu.
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Referat Budżetowy, kierownik Joanna Orszulak - Hamal
w drugim rzędzie z prawej strony
Jak możemy się skontaktować z Pani referatem?
Bezpośrednio w Urządzie Gminy Ksawerów - IV piętro pokój 404,
lub telefonicznie pod numerem tel. 42/213 80 50 wew. 29 lub 30.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również, chciałabym tylko dodać, że w razie jakichkolwiek pytań bądź
problemów związanych z zakresem prac naszego referatu - zachęcam
do bezpośredniego kontaktu ze mną i z moim zespołem. Oczywiście
pozdrawiam wszystkich czytelników.
Z Joanną Orszulak - Hamal rozmawiał Bartosz Chmiela

Osoby o nazwiskach
zaczynających
się na litery:

Proponowana data
zgłoszenia się do GOPS:

A, B, C

1 sierpnia, tj. wtorek

D, E, F, G, H

2-4 sierpnia, tj. środa, czwartek, piątek

I, J, K

7-10 sierpnia, tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

L, Ł, M, N

11-16 sierpnia, tj. piątek, poniedziałek, środa

O, P, R

17-21 sierpnia, tj. czwartek, piątek, poniedziałek

S, T, U

22-25 sierpnia, tj. wtorek, środa, czwartek, piątek

W, Z

28-31 sierpnia, tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

Osoby, które nie będą mogły złożyć wniosku w miesiącu sierpniu,
zapraszamy we wrześniu, w niżej podanych terminach:
Osoby o nazwiskach
zaczynających
się na litery:

Proponowana data
zgłoszenia się do GOPS:

A, B, C

1 września, tj. piątek

D, E, F, G, H

4-6 września, tj. poniedziałek, wtorek, środa

I, J, K

7-11 września, tj. czwartek, piątek, poniedziałek

L, Ł, M, N

12-14 września, tj. wtorek, środa, czwartek

O, P, R

15-20 września, tj. piątek, poniedziałek, wtorek, środa

S, T, U

21-25 września, tj. czwartek, piątek, poniedziałek

W, Z

26-29 września, tj. wtorek, środa, czwartek, piątek
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POZOSTAŁE INFORMACJE
Fot. epainfo

Ważne połączenie PKS
Bardzo przydatne połączenie uruchomione zostało w sobotę 1 lipca.
Nowa linia pośpieszna PKS Ostrowiec Świętokrzyski będzie kursować
na trasie: Przemyśl – Pabianice – Poznań. Autobusy, wyruszające
z Przemyśla, po drodze do Pabianic, zatrzymają się m.in. w Rzeszowie,
Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim
oraz na dworcu Łódź Fabryczna. W trasie do Poznania zaplanowano
m.in. przystanki w Łasku, Sieradzu, Kaliszu i Jarocinie.
Autobusy na nowej linii będą kursować codziennie. Autobus o godzinie
14:00 ruszy z Przemyśla, o godz. 23:10 będzie na dworcu Łódź Fabryczna,
następnie o godz. 23:33 dojedzie do Pabianic na przystanek Łaska/Dworzec
PKP, skąd dalej ruszy do Poznania. Z Poznania odjedzie o 22:30, do Pabianic
na przystanek Łaska/Wiejska dotrze o 2:32 i następnie pojedzie w kierunku
Przemyśla.

Wakacje z Bogiem
Po raz siódmy, w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
w Woli Zaradzyńskiej zostały zorganizowane - dla 49 dzieci i młodzieży kolonie "Wakacje z Bogiem". W tym roku odbywały się we Władysławowie,
Chłapowie i po raz pierwszy trwały 10 dni (od 26 czerwca do 5 lipca).
W programie wakacyjnego wyjazdu znalazły się takie atrakcje jak m.in.:
Szymbark i zwiedzanie domu na dachu, plażowanie, piesza wycieczka przez
Wąwóz Chłapowski, wycieczka do Fokarium na karmienie fok, Rozewie,
przejście przez Wąwóz Lisi Jar, spacer po Jastrzębiej Górze, Łeba i rejs
po morzu statkiem "GRYF", Gniewno i przejazd meleksami, wejście na teren
Słowińskiego Parku Narodowego, oraz na teren Kaszubskiego Oka,
zwiedzanie zamku w Malborku. Koloniści brali również udział w bardzo
ciekawym spotkaniu z bursztyniarzem. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli
też sprawdzić swoje siły w parku linowym we Władysławowie.
Największą jednak atrakcją tegorocznych wyjazdu był rejs statkiem "Stena
Line" z Gdyni do Szwecji (zwiedzanie Karlskrone, przejazd mostem 40 metrów n.p.m. - do miejscowości Olando).
Koloniści wrócili do domu szczęśliwi i wypoczęci.
Fot. P.Kansy

Autobus PKS w Ostrowcu Świętkorzyskim

Warto zauważyć, że o godz. 23.10 będziemy mogli dojechać z dworca Łódź
Fabryczna do Pabianic.
epainfo.pl
Podziękowania dla pani Elżbiety Skrobiszewskiej i ks. Przemysława Kansy
za organizację wyjazdu. Dzięki dofinansowaniu tegorocznego wyjazdu
przez Urząd Gminy Ksawerów (w ramach zadania publicznego
pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Ksawerów") - organizatorzy mogli zaplanować tak dużo atrakcji.
Dziękujemy!
ks. Przemysław Kansy
Fot. P.Kansy

Nad polskim bałtykiem
Fot. P.Kansy

Pamiątkowe "selfie"

Wspólne pieczenie kiełbasek
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OŚWIATA

Zakończenie roku
Przedszkolaki i uczniowie szkół podziękowali za dotychczasową edukację
pięknymi występami artystycznymi, piosenkami, wierszami oraz
odtańczonym polonezem. Do zobaczenia we wrześniu!
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Ostatni dzień w Przedszkolu

Ostatni dzień szkoły w Gimnazjum

Dowiedz się więcej na...
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie kończą rok szkolny

www.gmina.ksawerow.com
Fotografie wykonała K.Karcz
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KĄCIK KULINARNY / KULTURA

Śmietanowy królik z pieczonymi ziemniaczkami
- wg przepisu pani Lucyny
Fot. przyslijprzepis.pl

Składniki:

Wykonanie:
Pieczarki umyć, osuszyć i podsmażyć w całości na części masła
( 1 łyżkę masła zostawić do ziemniaków). Królika w razie potrzeby
podzielić na mniejsze części i natrzeć połową czosnku utartego z solą
i z pieprzem. Mięso ułożyć w naczyniu żaroodpornym, dodać liście
laurowe, ziele angielskie, pieczarki, pora, marchewki oraz cebulę.
Zalać bulionem i wstawić na 2-3 godziny do piekarnika nagrzanego
do 180°C. Pół godziny przed końcem pieczenia zdjąć pokrywę,
żeby królik się przyrumienił.
Ziemniaki ułożyć w naczyniu żaroodpornym. Doprawić solą,
pozostałym czosnkiem, ostrą papryką, koperkiem i natką pietruszki.
Za pomocą pędzelka posmarować ziemniaki oliwą, dodać łyżkę masła
i pół szklanki wody. Piec pod przykryciem 35-40 min w temperaturze
200°C. Pod koniec pieczenia zdjąć pokrywkę, żeby ziemniaki
się przyrumieniły.
Gotowego królika na 5 min przed podaniem polać śmietanką.
Podawać z pieczonymi ziemniakami. Smacznego!

- 1 tusza królika
- 200 g pieczarek
- 70 g masła
- 4 utarte ząbki czosnku
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 3 listki laurowe
- 1 nieduży por pokrojony w plasterki
- 3 marchewki pokrojone na 4 cm kawałki
- 1 cebula przekrojona na 4 części
- 2 szklanki bulionu
- 500 g ziemniaków, obranych i pokrojonych w ćwiartki
- pół łyżeczki ostrej papryki
- po 1 łyżce posiekanego koperku i pietruszki
- 50 ml oliwy z oliwek
- 100 ml śmietanki 30%
- sól i pieprz

Czas przygotowania: 2-3 godziny. Ilość porcji: 4

Redakcja

Szanowni czytelnicy,
uprzejmie prosimy o przesyłanie waszych sprawdzonych przepisów
kulinarnych - którymi na łamach naszej gazety - moglibyście podzielić
się z innymi mieszkańcami.
Mogą to być przekąski i sałatki, wytrawne potrawy podawane na ciepło,
słodkie wspaniałości, czy orzeźwiające - owocowe koktajle.
A może macie sprawdzone sposoby na przygotowanie domowych
przetworów?
Kącik kulinarny cieszy się coraz większym zainteresowaniem!
Przepisy prosimy przesyłać na adres redakcji: info@reklamona.pl
Fot. K.Karcz

Koncertowo, kameralnie, tanecznie
16 lipca w Parafialnym Ośrodku Charytatywnym w Ksawerowie odbył
się "Koncert kameralny" zorganizowanym w ramach Letniej Akademii
Muzyki. Mieliśmy przyjemność podziwiać uczestników i pedagogów
IX Międzynarodowego Letniego Kursu Mistrzowskiego dla Instrumentów
Dętych. Brakiem miejsc siedzących - możemy podkreślić zainteresowanie
wydarzeniem wśród mieszkańców naszej gminy. Po ponad dwugodzinnym
koncercie wszyscy chętni mogli wziąć udział w potańcówce, zorganizowanej
w sąsiednim "Bistro Kopytko". Podziękowania dla pana Bartłomieja
Apanowicza z firmy Pamso, oraz firmy Asstonex za sponsoring
wypożyczenia fortepianu. W ramach Letniej Akademii Muzyki, koncerty
będą odbywały się w Łodzi do 21 lipca. Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Mieszkańcy podczas koncertu
Fot. K.Karcz

Włodarze gminy, organizatorzy koncertu i muzycy
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KULTURA
Fot. K.Karcz

Festyn rodzinny z udziałem GDKzB
W czerwcowym Festynie Rodzinnym swój blok artystyczny
zaprezentowali uczestnicy zajęć GDKzB w Ksawerowie: orkiestra dęta,
wokaliści, kabaret, sekcje fitness i zumby. Nie zabrakło również animacji
przygotowanych przez harcerzy z 90 – PDH Pabianice Wórewask.

Redakcja

Fot. K.Karcz

Koncert Gminnej Orkiestry Dętej
Fot. K.Karcz

Pokaz zumby

Sekcja artystyczna

Fot. E.Przybyłek

Wakacje z GDKzB w Ksawerowie
Tegoroczne półkolonie - wypoczynek wakacyjny organizowany przez GDKzB
w Ksawerowie - zaplanowane zostały w trzech terminach. Pierwszy, który
jest już za nami (26-30 czerwiec), drugi - który miał miejsce na początku lipca
(3-7 lipiec), oraz trzeci przygotowany na drugi miesiąc wakacji (28-31
sierpień).
Atrakcji było i będzie naprawdę dużo, a humory - jak to w wakacje bywa dopisywały!
Redakcja
Fot. E.Przybyłek
Przed Eksperymentarium w Łodzi
Fot. E.Przybyłek

Uniejowskie Termy - dla ochłody
Fot. E.Przybyłek

W Muzeum Miasta Pabianic
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W parku linowym - Arturówek
gazeta samorządu terytorialnego

nr 6/2017

SPORT

Podsumowanie rundy wiosennej piłkarzy GKS Ksawerów
ŁÓDZKA KLASA A GRUPA 1

ŁÓDŹ: D2 MŁODZIK GRUPA 3
Pozycja

Drużyna

Punkty

Pozycja

Drużyna

Punkty

1

MKS Tuszyn

28

1

RTS Widzew

62

2

PTC Pabianice

26

2

GKS Ksawerów

57

3

Fundacja APRIT

25

3

Sparta Łódź

50

4

Muks Włókniarz Hacom Pabianice

19

4

Iskra Dobroń

46

5

Różyca

43

5

GKS Ksawerów

16
6

Burza Pawlikowice

42

6

GLKS Miazga Brójce

7
7

AKS SMS Łódź

39

8

Orzeł Piątkowisko

31

9

AM II Łódź

30

10

MKS Tuszyn

27

11

Start Łódź

24

12

LKS Jutrzenka Bychlew

24

13

Czarni Smardzew

22

14

LKS Rosanów II

19

7

Orzeł Piątkowisko

0

I LIGA WOJEWÓDZKA C2 TRAMPKARZ
Pozycja

Drużyna

Punkty

1

UKS SMS Łódź

35

2

GKS Bełchatów S.A

31

3

AKS SMS Łódź

21

4

ŁKS Łódź

19

5

GKS Ksawerów

17

6

Ceramika Opoczno

14

7

GLKS Andrespolia

13

8

Warta Sieradz JR I

8

ŁÓDŹ: E2 ORLIK GRUPA 5
Pozycja

Drużyna

Punkty

1

Muks Włókniarz Hacom Pabianice

52

2

GKS Ksawerów

36

3

LKS Jutrzenka II Bychlew

30

4

Orzeł Piątkowisko

25

5

PTC II Pabianice

23

6

Iskra Dobroń

5

Rusza nowy sezon 2017/2018
W Klubie GKS Ksawerów wakacje już się skończyły. Od 17 lipca grupa
seniorów rozpoczęła treningi, a 23 lipca rozegra pierwszy w tym sezonie
sparing z Omegą Kleszczów w Kleszczowie. Drużyna w nowym sezonie
będzie oparta głównie o 10-ciu naszych byłych juniorów. Ponadto będzie
wzmocniona nowym piłkarzem - Bartłomiejem Gralą, dotychczasowym
zawodnikiem LKS Dłutów i mieszkańcem Gminy Ksawerów.
Trzy grupy młodzieżowe wyjeżdżają na obozy sportowe: grupa "Trampkarz"
do Kobylej Góry, grupa "Młodzików" do Niechorza, natomiast grupa
"Orlik" do Burzenina.
W nowym sezonie szkolenia prowadzić będzie 6 trenerów w 5 grupach
młodzieżowych i 1 seniorów.
GKS Ksawerów

nr 6/2017

Zapraszamy do GKS-u Ksawerów
Trenuj i graj razem z nami!
Od września zapraszamy chłopców
z rocznika 2011 i młodszych - z terenu gminy Ksawerów,
na profesjonalne treningi pod okiem wykwalifikowanego trenera.
Wszelkich informacji telefonicznie udziela prezes GKS Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk pod nr telefonu 504 227 106

gazeta samorządu terytorialnego
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SPORT
Fot. UG Ksawerów

Z GKS-u Ksawerów do Ekstraklasy!
15 lipca br. Gminny Klub Sportowy Ksawerów odwiedził 19-letni piłkarz
Konrad Poprawa, który właśnie dowiedział się o swoim awansie
do pierwszego zespołu klubu Śląsk Wrocław grającego w Ekstraklasie.
Możemy pochwalić się faktem, iż piłkarz zaczynał swoją karierę w naszym
klubie i przez 8 lat reprezentował barwy GKS-u Ksawerów.
- Konrad to utalentowany i bardzo dobrze rokujący obrońca. Cieszę się,
że trafił do dobrego zespołu, w którym może się rozwijać, zdobywać
doświadczenie i budować swoją piłkarską karierę. Tego serdecznie
mu życzę. Myślę, że Konrad jest wspaniałą wizytówką naszego klubu oraz
gminy Ksawerów – mówi prezes GKS Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk.
- Piłkarz podczas rozmowy zapewnił, że będzie pamiętał o swoim pierwszym
klubie i zawsze chętnie nas odwiedzi,o ile czas pozwoli.

Redakcja

Konrad Poprawa z wójtem Adamem Topolskim i prezesem
GKS-u Ksawerów - Arkadiuszem Jędrzejczykiem
Fot. facebook.com/uksatlas/

Zakończenie roku w UKS Atlas
Serdeczne podziękowania dla władz gminy Ksawerów
za wsparcie mentalne i finansowe klubu. Podziękowania dla firmy Hastex
za sponsoring dwóch drużyn w rozgrywkach wojewódzkich, dla firmy
Creality za zasponsorowanie nagród dla dzieci na koniec roku.
Dziękujemy panu Robertowi Kozłowskiemu za cały rok wspaniałych zdjęć,
panu Pawłowi Kasznickiemu za rewelacyjne poprowadzenie zakończenia
sezonu, rodzicom za pomoc w przygotowaniu turniejów i za pracę włożoną
w wychowanie wspaniałych i mądrych dzieci i oczywiście naszym kochanym
zawodniczkom za wspólnie przepracowany rok pełen ogromnych emocji.
Wszystkim życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!!

Zakończenie rozgrywek UKS Atlas Ksawerów

UKS Atlas KSawerów

Fot. facebook.com/uksatlas/

Koniec rozgrywek - zapraszamy po przerwie wakacyjnej
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