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Łotewska delegacja nauczycieli
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Uczniowie z naszej gminy z wizytą
we Francji
Fot. K.Karcz

Wszystkie formalności zostały już dopięte, a wykonawca inwestycji przygotował
wstępną koncepcję przebudowy całej trasy (od krańcówki w Pabianicach,
przez Ksawerów, aż do Łodzi). Prace budowlane na naszym odcinku rozpoczną
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się na początku grudnia tego roku.
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Rusza gruntowna przebudowa 100-letniej linii tramwajowej

Przedstawiciele gminy Ksawerów w dniu podpisania umowy na kompleksowy remont linii tramwajowej 41. Od lewej stoją: kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ksawerów Marek Rzepkowski, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Anna Szcześniak - Rydz,
inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej Małgorzata Krajewska, wójt i gospodarz naszej gminy Adam Topolski oraz przewodniczący
Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk) z pamiątkowym aktem podpisania historycznej umowy
Inwestycja oznacza spore zmiany dla mieszkańców naszej gminy. Przy okazji
przebudowy linii tramwajowej powstanie chodnik po zachodniej stronie
ul. Łódzkiej (na odcinku od ul. Bema do ul. Jana Pawła II). Będą też dwie
dodatkowe sygnalizacje świetlne - na ul. Łódzkiej przy skrzyżowaniu
z ul. Sienkiewicza oraz z ul. Mały Skręt.
Na czas remontu, który powinien zakończyć się we wrześniu 2021 r.,
uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.
Redakcja

W tym miejscu, obok nowego torowiska, wybudowany zostanie chodnik

Przy ul. Mały Skręt powstanie sygnalizacja świetlna

Gmina Ksawerów - jako partner projektu partycypuje w przedsięwzięciu
kwotą ok. 23 mln zł (dofinansowanie ok. 14 mln zł).
Miasto Pabianice - jako lider projektu finansuje inwestycję kwotą ok. 151
mln zł (dofinansowanie ok. 70 mln zł)
Fotografie wykonała redakakcja
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Mieszkańcy oddali swoje głosy
- czy z korzyścią dla gminy Ksawerów?

Koniec z dziurami i wertepami
- remont Wschodniej na finiszu!

Nasz lokalny parlamentarzysta nie miał szczęścia podczas ostatnich
wyborów do Sejmu i Senatu. Krzysztof Ciebiada nie zdobył wystarczającego
poparcia i nie zasiądzie w poselskiej ławie. Los uśmiechnął
się do kandydatów z Kutna (trzech), ze Zgierza, Wielunia, Sieradz , Poddębic
czy Łowicza. Oni zdobyli mandaty poselskie.

Prace budowlane dobiegają końca. Ulica Wschodnia (na odcinku
od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej) jest już prawie po remoncie.

Fot. Archiwum

Jest chodnik i ścieżka rowerowa, ale przede wszystkim równa nawierzchnia
asflatowa. Skrzyżowanie ul. Wschodniej z ul. Wolską zostało wyłożone
estetyczną kostką.
Redakcja

- Z miasta Pabianic i naszego okręgu
pięciu kandydatów walczyło o poselski
fotel. Uważam, że nie wykorzystaliśmy
szansy na to, aby mieć w Sejmie
reprezentantów z naszego regionu.
Szkoda, że nie stanęliśmy
na wysokości zadania.
Wiele mniejszych od naszej gminy
samorządów potrafiło wybrać
Wójt Adam Topolski
swoich posłów.

Fot. Red.

Powinniśmy wszyscy wyciągnąć wnioski na przyszłość, w jaki sposób
wprowadzić naszych lokalnych reprezentantów na najwyższe stanowiska
w kraju - mówił wójt Adam Topolski.
- Przypomnę, że ostatnią posłanką z miasta Pabianic, poza krótkim
epizodem p. Krzysztofa Ciebiady, była p. Anita Błochowiak - dodał
gospodarz naszej gminy.
Redakcja

Wyremontowany fragment ul. Wschodniej
Fot. Red.

Październikowa sesja Rady Gminy
W dniu 28 października odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Ksawerów, podczas
której radni podjęli kilkanaście istotnych uchwał.
Skrzyżowanie ul. Wschodniej z ul. Wolską
Wśród nich znalazły się te mówiące m.in.: o wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu gminy Ksawerów położonego w rejonie ulic Szkolnej,
Zachodniej i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy.
Redakcja
Fot. Red.

Asfalt w kolejnych ulicach
Nowe nakładki asfaltowe zostały położone w czterech ulicach: Bocznej,
Pięknej, Radosnej i Wiosennej.
Redakcja
Fot. Red.

Fot. Red.

Asfaltowa nawierzchnia w ul. Bocznej...
Fot. Red.

FOTO
Radni przegłosowali nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (od 1 stycznia 2020 r. nowa stawka opłaty za odpady,
które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 23 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość)
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W zdrowym ciele zdrowy duch - budujemy kompleks boisk sportowych
Przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie powstanie centrum sportowe
z prawdziwego zdarzenia. Będzie boisko do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne oraz boisko do koszykówki
o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia prosta wraz ze skocznią w dal oraz
budynek sanitarno - szatniowy. Teren wokół obiektu zostanie utwardzony
kostką betonową i zagospodarowany zielenią.
Fot. Red.

Przetarg na realizację tej inwestycji zostanie prawdopodobnie ogłoszony
jeszcze w tym roku. Co ważne, z Ministerstwa Sportu i Turystyki
otrzymaliśmy dotację na to zadanie w kwocie ok. 800 tys. zł, a 450 tys.
zł dołoży firma Miele w ramach partnerskiej współpracy. Czy radni
zaakceptują propozycję tej inwestycji?
Redakcja
Fot. Red.
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Fragment projektu budowlanego z pokazanymi boiskami (numery 1,4,5),
bieżnią i skocznią do skoku w dal (2 i 3) oraz zapleczem sanitarno szatniowym (6)

W tym miejscu powstaną nowe boiska

Ponad pół miliona złotych
- podpisaliśmy umowę na refundację!

Pierwszy sekretarz holenderskiego departamentu
odwiedził Urząd Gminy

Refundacja w kwocie 564 tys. zł. (w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)
dotyczy zakończonego remontu ul. Bema.

Bart De Bruijn jest pierwszym sekretarzem i zastępcą szefa Działu
Politycznego Ambasady Holandii w Polsce. Zagraniczny gość rozmawiał
w Ksawerowie z wójtem Adamem Topolskim m.in. o sytuacji społeczno –
politycznej naszego regionu.

Zrefundowane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie m.in.
nakładek asfaltowych w ulicach: Bocznej, Pięknej, Wiosennej i Radosnej
w Ksawerowie.
Redakcja
Fot. Archiwum

Przedstawiciel holenderskiej ambasady wyraził uznanie dla infrastruktury
drogowej i możliwości inwestycyjnych na gminnym terenie.
Redakcja
Fot. K.Karcz

Włodarze naszej gminy, przedstawiciele Sejmu i Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego z podpisaną umową refundacji
4

Bart De Bruijn (z prawej) podczas spotkania
w Urzędzie Gminy Ksawerów
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Mieszkańcy kolejnych sołectw wybrali zadania na przyszły rok

Zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów - Południe
Pod koniec września mieszkańcy dwóch kolejnych sołectw decydowali
o wyborze zadań do realizacji w ramach funduszy sołeckich na 2020 r.
Sołectwo Ksawerów - Południe:
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka
Jordana w Ksawerowie ( koszt ok. 19 tys. zł),
- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (koszt ok. 17
tys. zł),
- projekt budowy chodnika w ul. Handlowej (koszt ok. 10 tys. zł),
- utwardzenie fragmentu ul. Granitowej (koszt ok. 5 tys. zł).

Ziemia i błoto na gminnych ulicach
- co na to policja?
Ciężki sprzęt wyjeżdżający z działek przy ul. Traktorowej, ul. Mały Skręt oraz
ul. Solarza w Ksawerowie pozostawił na drodze kłopotliwe zabrudzenia
z gliny i błota. Niestety, kierowcy owych pojazdów za nic mają kodeks
wykroczeń. Co na to policja? Zabrudzenie jezdni błotem to nawet 1500 zł
grzywny!

Błoto i glina w ul. Mały Skręt

Zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów - Północ
Sołectwo Ksawerów - Północ:
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka
Jordana w Ksawerowie ( koszt ok. 13 tys. zł),
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka
Jordana w Ksawerowie ( koszt ok. 38 tys. zł).
Redakcja

W obliczu zmiennej pogody i padającego deszczu, mokra glina
i rozmazane błoto mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo
dla kierowców i rowerzystów (nie wspominając o estetyce gminnego
krajobrazu). Tegoroczny sezon budowlany powoli dobiega końca. Aż strach
pomyśleć, co może nas czekać wiosną przyszłego roku. Zanieczyszczenie
drogi jest wykroczeniem, za które grozi grzywna nawet do 1500 zł. Warto
więc przed wyjazdem na drogę, przygotować auto i oczyścić ogumienie
z nieczystości.
Apelujemy do osób, które prowadzą ziemne prace budowlane
o odpowiedzialność i rozwagę, a do mieszkańców gminy o czujność
i zgłaszanie podobnych przypadków funkcjonariuszom policji.
Redakcja
Fotografie wykonała redakakcja
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"ZDROWA RODZINA - ZDROWA GMINA" - kolejna akcja profilaktyczna w naszej gminie

Mieszkańcy w kolejce do rejestracji
W sobotę 5 października nasi mieszkańcy wzięli udział w corocznej akcji
profilaktycznej "ZDROWA RODZINA - ZDROWA GMINA" organizowanej
na terenie gminy. O bardzo dużym zainteresowaniu ksawerowian bezpłatną
diagnostyką świadczy ilość badań lekarskich, których wykonano łącznie
aż 350!
Chętni korzystali nie tylko z diagnostyki, ale również z porad lekarskich.
Osoby, które skończyły 65 lat mogły otrzymać bezpłatne szczepienie
przeciwko grypie, a dzieci - w ramach akcji "ZDROWY ZĄBEK" oglądały
swoje ząbki na monitorze, dzięki specjalistycznej kamerze wewnątrzustnej.
W programie akcji były badania cytologiczne i mammograficzne
(w nowoczesnym mammobusie), usg tarczycy, badanie spirometryczne
z konsultacją lekarza specjalisty chorób płuc, badania profilaktyczne
(m.in. pomiar glukozy, ciśnienia tętniczego czy pomiar tkanki tłuszczowej),
a także test antygenu prostaty (PSA). Organizatorem akcji, którą
patronatem honorowym objął niezmiennie wójt gminy Ksawerów,
był SP ZOZ MEDiKSA.
Redakcja

W oczekiwaniu na badania

Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA Wioletta Domańska (z lewej)
i ginekolog Barbara Sztuka przy mammobusie
Badania diagnostyczne

Wstępna diagnostyka i kwalifikacja

"ZDROWY ZĄBEK" w gabinecie stomatologicznym
Fotografie wykonała redakakcja
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Łotewska delegacja nauczycieli z wizytą w naszej gminie

Zagraniczni goście wraz z przedstawicielami gminy w trakcie zwiedzania Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
Grupa 25 osób - nauczycieli z łotweskiego samorządu Daugavpils,
odwiedziła w październiku dwie placówki oświatowe na terenie naszej
gminy. Celem wizyty było pokazanie zagranicznym gościom
najważniejszych założeń polskiego systemu edukacji.
Delegaci zwiedzili Szkołę Podstawową im. Igora Sikiryckiego w Woli
Zaradzyńskiej oraz Gminne Przedszkole w Widzewie, poznając
najważniejsze założenia polskiego programu nauczania. Przedstawicielki
Urzędu Gminy Ksawerów - sekretarz Monika Sroczyńska i kierownik
Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Maria Waszkiewicz-Beze,
wręczyły gościom pamiątkowe upominki z wizerunkiem róży - herbem
gminy. Dzisiejsza wizyta była doskonałą okazją do wymiany wspólnych
doświadczeń i nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów.

Redakcja

Z wizytą w Gminnym Przedszkolu w Widzewie
(w środku dyrektor placówki Małgorzata Tokarczyk)

W oddziale przedszkolnym szkoły w Woli Zaradzyńskiej
(w środku wychowawca Grażyna Siara)...

...oraz podczas lekcji przyrody (od lewej stoją: nauczyciel przedmiotu
Marzanna Ludziejewska, tłumaczka, dyrektor Szkoły Barbara Staszewska)

Zagraniczni goście otrzymali pamiątkowe upominki
Fotografie wykonała redakakcja

nr 9/2019

gazeta samorządu terytorialnego

7

AKTUALNOŚCI

Rycerska sobota w Nowej Gadce - "Piknik historyczno-integracyjny w Nowej Gadce"
W sobotę 5 października odbył się "Piknik historyczno-integracyjny w Nowej
Gadce", który zorganizowany został przez Gminny Klub Polskiej Sztuki
Walki Signum Polonicum w Ksawerowie dzięki pozyskanym środkom
zewnętrznym. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania "BUD-UJ RAZEM".

Prezentacja historycznej broni

Pokaz staropolskiej walki szablami
Sympatycy tradycji oręża polskiego, którzy byli ubrani w przepiękne
staropolskie żupany, broń i oporządzenie historyczne, pokazali zebranym
ćwiczenia oraz walkę szablami. Pokaz rzemiosła tkackiego zaprezentowała
Łódzka Grupa Kreatywna (w ramach umowy z LGD). Mieszkańcy gminy mogli
poznać także techniki ręcznego tkania, poprzez naukę najprostszych
splotów tkackich. W części wokalnej programu, swoje umięjętności
zaprezentowali członkowie studia piosenki GDKzB w Ksawerowie.
Dla wszystkich przygotowano przekąski - grillowane kiełbaski oraz słodką
watę cukrową i popcorn.

Kontrolowane strzelanie z armaty

Podczas pikniku uroczyście otworzono nowy domek ogrodowy stojący obok
budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycja sfinansowana została w ramach
projektu "ŁĄCZY NAS GADKA" - realizowanego w ramach dotacji celowej
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Redakcja

Mieszkańcy podczas pikniku

Drewniany domek niewątpliwie poprawi walory estetyczne
przestrzeni wykorzystywanej rekreacyjnie przez mieszkańców gminy
Fotografie wykonała redakcja
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Pieszy rajd "Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 września 1939 roku"
W ostatnią sobotę września miał miejsce XVI pieszy rajd "Szlakiem Bitwy
Pabianickiej 7 września 1939 roku". Jednym z organizatorów był Urząd
Gminy Ksawerów.
Rajd ukończyli wszyscy, chociaż lekko nie było. Do wyboru były dwie trasy łatwiejsza i trudniejsza. Meta rajdu znajdowała się przy GDKzB
w Ksawerowie, gdzie podsumowano wydarzenie. Gospodarz naszej gminy
wójt Adam Topolski (również uczestniczył w rajdzie) wręczył uczestnikom
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody - niespodzianki. Na zakończenie
organizatorzy rajdu wspólnie z harcerzami złożyli kwiaty i zapalil znicze pod
obeliskiem upamiętniającym ofiary zasadzki, w którą wpadł wycofujący
się po przegranej walce na przedpolu Pabianic, 15. Pułk Piechoty "Wilków".

Fot. Red

Puchary i upominki dla wszystkich
Fot. Red

Redakcja
Fot. Red

Harcerze pod Obeliskiem 15. Pułku Piechoty "Wilków"

Organizatorzy i uczestnicy rajdu

Mamy drewnianą altankę - jest piękna

Finał remontu oranżerii coraz bliżej!

W parku przy GDKzB stanęła duża, drewniana altana. Koszt realizacji
zadania wyniósł 10 tysięcy złotych i został pokryty w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Ksawerów - Południe.
Redakcja

Oranżeria na pierwszym piętrze willi Hoffmana przechodzi gruntowną
przebudowę. W ścianach są już uchylne okna, a przeszkolony dach
przyjechał aż z Belgii.

Fot. Red

Inwestycja wymagała odpowiedniego przygotowania ze względu na wymogi
konstrukcyjne (budynek jest pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków).
Stary dach przeciekał, a okien nie można było otworzyć. Po remoncie będzie
tutaj multifunkcyjna sala, a w dachu będą dwa okna otwierane elektrycznie.
Redakcja
Fot. GDKzB

Drewniana altanka została sfinansowana z funduszu
sołeckiego sołectwa Ksawerów - Południe
Fot. Red

Remont oranżerii wewnątrz budynku GDKzB

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
nr 9/2019
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ROZMOWA WYDANIA

Włodzimierz Ziółkowski
- nauczyciel, wychowawca, społecznik
Niezapomniany nauczyciel i dyrektor dawnego Zespołu Szkół Rolniczych
w Widzewie. Organizator i pomysłodawca licznych przedsięwzięć szkolnych
i pozaszkolnych. Trener dyscyplin sportowych i autor publikacji naukowych.
Człowiek, który nie bał się podejmować ryzyka w imię lepszego jutra.
Zapraszam na rozmowę z Włodzimierzem Ziółkowskim.
Fot. Red.

Włodzimierz Ziółkowski na boisku sportowym przy ZSCKR w Widzewie

Angażował się Pan również w życie sportowe szkoły?
Zawsze kochałem sport. Kończąc studia miałem uprawnienia do nauczania
wychowania fizycznego i biologii. Moją specjalnością była rehabilitacja
lecznicza. Byłem ponadto instruktorem żeglarstwa, z którym do dzisiaj się nie
rozstaję, i trenerem gimnastyki sportowej – dyscypliny, którą wtedy
uprawiałem. Oprócz tego miałem uprawnienia instruktorsko – trenerskie
z siatkówki, koszykówki i podnoszenia ciężarów. Podczas mojej pracy w Zespole
Szkół Rolniczych w Widzewie wyszukiwaliśmy wspólnie z nauczycielami
zdolnych uczniów, którym pomagaliśmy rozwijać się w sporcie i w nauce.
Inwestowaliśmy w młodzież. W tamtych latach mieliśmy w szkole sekcję
lekkoatletyczną, siatkówki, koszykówki, podnoszenia ciężarów, łuczniczą,
jeździecką z krytą ujeżdżalnią, na której prowadziliśmy hipoteratpię
na wysokim poziomie. A osiągnięcia sportowe uczniów? Krzysztof Słonecki był
w kadrze narodowej ciężarowców, a dwóch moich wychowanków zostało
powołanych do szerokiej kadry narodowej juniorów w koszykówce. Jednym
z nich był Leopold Dejworek, który przyjechał do nas z Radomia. Zająłem się nim
i na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych gdzie zdobyliśmy wicemistrzostwo,
został zauważony przez trenerów Łódzkiego Klubu Sportowego i Resovii
Rzeszów. Wybrał Rzeszów, ponieważ gwarantowano mu tam studia. Wraz
z Resovią zdobył mistrzostwo Polski, był drugim wchodzącym na boisko - to było
dla niego bardzo duże osiągnięcie. Później grał w Zagłębiu Sosnowiec, ożenił się
i wraz z rodziną wyjechał do Niemiec. Do dnia dzisiejszego mamy bardzo dobry
kontakt. Jego ostatnia prelekcja dot. poruszania się na wózkach inwalidzkich
wygłoszona podczas Międzynarodowych Targów Rehabilitacji w Łodzi została
nagrodzona gorącym aplauzem. Jestem niezwykle dumny, że nasi uczniowie
zachodzą tak daleko.
Fot. M. Błaszkowska

Jak długo był Pan związany z dawnym Zespołem Szkół Rolniczych, dzisiejszym
ZSCKR w Widzewie?
Od 1965 roku praktycznie do dnia dzisiejszego, bo ta szkoła to moje życie
(uśmiech). Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie
i niedługo potem trafiłem do Ksawerowa. Miałem to szczęście, że w Zespole
Szkół Rolniczych - na początku jako nauczyciel, a później jako dyrektor - mogłem
pracować ze wspaniałym gronem pedagogicznym, z bardzo ambitnymi ludźmi.
Pamiętam wojewódzką wystawę "Kwiaty, owoce, warzywa na co dzień"
organizowaną w Pałacu Sportu w Łodzi, na której zawsze zdobywaliśmy pierwsze
miejsca. Nauczyciele prześcigali się, bo każdy chciał być odpowiedzialny za jej
organizowanie. Wszyscy sobie pomagali, to było takie ukryte
współzawodnictwo z dozą życzliwości i wzajemnej pomocy. Miałem kolegów,
którzy zajmowali się kołami zainteresowań w szkole. Nieżyjący już kolega
Andrzej Kubala z Ksawerowa zajmował się mechanizatorami i przygotowywał
uczniów do olimpiad krajowych z mechanizacji rolnictwa. Najlepsi uzyskiwali
prawo studiowania na wybranych uczelniach. W pionie ogrodniczym mój
ówczesny wicedyrektor Stefan Zgoda, bardzo zaangażowany nauczyciel,
ze swoimi uczniami również zdobywał pierwsze miejsca. Pewnie dlatego też
wśród naszych absolwentów mamy dzisiaj profesorów, doktorów, ludzi nauki.
Kochaliśmy tę szkolę i oddaliśmy jej serce. Mieliśmy najsilniejszą w całym
województwie drużynę nauczycieli w siatkówce męskiej, w której występował
również bardzo lubiany przez młodzież ksiądz.
Staraliśmy się stwarzać jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania pasji
i talentów uczniów. W tamtych czasach razem z Zarządem Wojewódzkim ZMW
organizowaliśmy tzw. "trzydniówki kulturalne". W tych dniach nie było lekcji,
a uczniowie pracujący w kołach zainteresowań prezentowali innym swoje
talenty. Mieliśmy także zespół pieśni i tańca występujący w pięknych strojach
łowickich, który później przekształcił się w zespół tańca nowoczesnego.
Postawiłem jednak warunek – będzie taniec nowoczesny, ale muszą być też
opanowane przynajmniej trzy tańce ludowe. Po to, żeby można było godnie
zaprezentować się na wybranych uroczystościach państwowych. I tak powstał
zespół "7 koma 7", ponieważ na początku było siedem dziewcząt i siedmiu
chłopców. Dzisiaj zespół liczy ponad sto osób, a 20-lecie święcił w Teatrze
Wielkim w Łodzi. To było dla mnie ogromne przeżycie, móc widzieć wszystkich
na jednej scenie. Pełna sala, wszystkie miejsca zajęte, coś wspaniałego. Do tej
pory zespół, który powstał u nas w Ksawerowie, jest jednym z najlepszych
zespołów tego typu w Łodzi. Takie osiągnięcia można by wymieniać i wymieniać.
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Leopold Dejworek - wychowanek trenera Ziółkowskiego,
podczas wakacyjnej wizyty w ZSCKR w Widzewie
Nie wszyscy realizowali się na arenie sportowej. Michał Makulski, którego
dziadek namówił do nauki w Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
był bardzo uzdolniony muzycznie. Pomogliśmy mu rozwinąć ten talent. Dzisiaj
jest świetnym muzykiem i gra na wielu instrumentach. Pamiętam doskonale
dwoje nauczycieli wychowania fizycznego, Aleksandra Dubrownika i Elżbietę
Herudaj, którzy prowadzili sekcję akrobatyczną zdobywając w piramidach
trójkowych mistrzostwo Polski - nie tylko wśród szkół rolniczych.
To było prawdopodobnie najcenniejsze osiągnięcie sportowe szkoły.
Pani Elżbieta do dnia dzisiejszego mieszka w Ksawerowie. Czemu o tym
wspominam? Bo kilka lat po tym sukcesie poprosiła mnie, żebym zastąpił
ją w rehabilitacji pensjonariuszy oddziału geriatrycznego Domu Pomocy
w Łodzi. Umówiła mnie na spotkanie z profesor Kingą Wiśniewską – Roszkowską,
jedną z polskich pionierek gerontologii i geriatrii; w dalszej działalności
spotkałem Panią profesor Halinę Szwarc. Dwie ikony, które tworzyły geriatrię
w Polsce. Miałem szczęście spotkać obydwie panie na swej drodze życia. Dom
Pomocy Społecznej mieścił się wtedy w budynku pofabrycznym przy ulicy
Wróblewskiego. Na spotkanie przyszedłem w umówionym terminie,
i przełożona pielęgniarek zapoznała mnie z warunkami pracy. Jednak moja
pierwsza wizyta na oddziale była bardzo krótka. Poszedłem do p. profesor
i powiedziałem, że rezygnuję z pracy bo nie widzę możliwości pomagania tym
ludziom. Umówiła się ze mną na rozmowę za kilka dni.
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ROZMOWA WYDANIA
Opowiedziała mi wtedy o swoich zamierzeniach, o badaniach naukowych,
co miałbym ewentualnie robić i prosiła żebym dał sobie szansę. Przekonała
mnie, dlatego zostałem. To była kolejna piękna przygoda mojego życia, którą
tak spuentuję - sukcesem jest doprowadzenie sportowca od początku kariery,
aż do kadry narodowej. Ale jeśli postawimy na nogi człowieka, który był przykuty
do łóżka i musiał korzystać z opieki innych osób, to jest to jeszcze większy sukces.
W tamtym miejscu doznałem wielu takich sukcesów. Wtedy też zrobiłem
doktorat, prof. Wiśniewska – Roszkowska była moim promotorem,
a wspomniana prof. Szwarc recenzentem mojej pracy.
Za Pana kadencji Pałac Ksawerów zyskał drugie życie?
Można tak powiedzieć. Kiedy w 1980 roku zostałem zastępcą dyrektora Zespołu
Szkół Rolniczych w Widzewie już interesowałem się remontem pałacu, a całą
procedurę planowanego remontu rozpoczął mój poprzednik, dyrektor
Franciszek Bernaciak - wspaniały administrator i jeszcze lepszy wizjoner. To był
jego pomysł, żeby w mury naszej szkoły wprowadzić wyższą uczelnię.
Fot. Archiwum ZSCKR

Włodzimierz Ziółkowski jako dyrektor ZSR w Widzewie (z lewej),
ze swoim poprzednikiem dyrektorem Franciszkiem Bernaciakiem
ZSR tuż po wojnie mieścił się również w budynku wspomnianego pałacu, który
później popadł w ruinę. Dlatego powstał projekt renowacji tego obiektu
z przeznaczeniem na punkt konsultacyjny Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, który już działał w naszej szkole. I to był właśnie pomysł mojego
poprzednika. Mieliśmy przynajmniej pół tysiąca studentów z centralnej Polski,
zainteresowanie szkołą był bardzo duże. Potrzebowaliśmy dodatkowych
pomieszczeń. Pałac był pod kontrolą konserwatora zabytków, stąd pewne
wymagania w temacie remontu. W tamtym okresie głębokiego PRL-u mieliśmy
do dyspozycji tzw. PBROL, czyli Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa
Rolniczego, które niestety nie dysponowało specjalistami mogącymi podjąć
się remontu. I tu był problem, bo co pięć lat trzeba było odnawiać dokumentację
projektową, a robota nie ruszała z miejsca. Na pałacowym dachu rosły
już czterometrowe brzozy. Inwestorem zastępczym tego przedsięwzięcia była
Dyrekcja Inwestycji Miejskich w Łodzi przy ulicy Limanowskiego, która również
była bezsilna, bo nie mieli komu powierzyć tego zadania. Zacząłem drążyć temat
historii, szukać kontaktu z byłymi właścicielami pałacu. Równolegle starałem
się pozyskać środki na remont, których warunkiem otrzymania było
uporządkowanie ksiąg wieczystych. Niestety, nie było w nich mowy o naszej
szkole, która przecież gospodarowała w pałacu. W końcu po upływie roku udało
się wyprostować tę kwestię i zaczęliśmy ostro działać. Okazało się,
że w Widzewie wychowywał się Stanisław Loth – znany operator filmowy, który
później wyjechał do USA i był zainteresowany współudziałem w remoncie.
Przysłał nawet rzeczoznawców, żeby ocenili stan pałacu. Niestety wyrazili
się jasno, że żadna prowadzona tutaj działalność nie będzie w stanie
zrekompensować kosztów jakie należy ponieść na tę inwestycję. Szukałem
dalszych możliwości. Po rozmowie z niektórymi księżmi dowiedziałem się,
że znają specjalistów, którzy mogliby podjąć się tematu. To byli prawdziwi
rzemieślnicy. Nawiązałem kontakt z jednym z nich – z Józefem Kurkiem,
nieżyjącym już jednym z najlepszych sztukatorów w Polsce, który powiedział
"zróbmy to!". Następnie podpisaliśmy umowę z Rzemieślniczą Spółdzielnią
Budowlaną, w której zrzeszony był sztukator Kurek, na remont pałacu.
No i zaczęło się. To był strzał w dziesiątkę, bo rzemieślnicy w tamtym okresie
transformacji chcieli pokazać, że są potrzebni i popierają polską gospodarkę.
nr 9/2019

Nie musiałem się martwić o koordynację robót, oni to robili między sobą. Skąd
fundusze? Z Urzędu Miasta Łodzi. Przewodniczącym Rady Miasta był wtedy
mieszkaniec Żdżar, który bardzo nam pomógł. Ponadto profesor Stanisław
Mercik, który był wtedy dziekanem wydziału zamiejscowego SGGW w Widzewie,
służył pomocą w poszukiwaniu środków z myślą, że pałac będzie dobrze służył
uczelni. Wtedy był to jedyny remont obiektu zabytkowego w Polsce, który
prowadzony był przez jednostkę budżetową. Niestety, środki finansowe zaczęły
się kończyć. Zmuszeni byliśmy poszukać sponsora, żeby dokończyć inwestycję.
Wtedy pojawił się Łódzki Bank Rozwoju, który wyłożył środki. Tutaj chciałbym
też sprostować informację, że Łódzki Bank Rozwoju nigdy nie był właścicielem
pałacu, tylko współzarządzającym na podstawie umowy przedwstępnej. Remont
trwał dziesięć lat. To były lata wspólnego zaangażowania uczniów, nauczycieli,
przyjaciół szkoły i mieszkańców gminy. Dlatego dzisiaj moim studentom,
a wcześniej uczniom mówię, że praca społeczna – dzisiejszy wolontariat - daje
bardzo dużo i warto brać w nim udział. Bo można się dużo nauczyć, a jeszcze
więcej zyskać.
Jest Pan rodowitym mieszkańcem naszej gminy?
Urodziłem się w powiecie łaskim, a w Ksawerowie mieszkam od 1965 roku. Jak
tutaj trafiłem? Na obozie przysposobienia wojskowego, a pracowałem wtedy
w Technikum Drzewnym w Radomsku, spotkałem nauczyciela Zespołu Szkół
Rolniczych w Widzewie - Jana Szponara, przedwojennego oficera, który
namówił mnie do zmiany miejsca pracy. Zgodziłem się, bo bardzo chciałem
pracować z wiejską młodzieżą. I tak trafiłem do Ksawerowa. W tym roku
obchodzę 56-lecie mojej pracy przy tzw. tablicy, bo nadal działam w oświacie
(uśmiech).
A jak się Panu mieszka w Ksawerowie?
Nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieszkać w innym miejscu. Kiedy spaceruję
po Widzewie, wracam wspomnieniami do dawnych lat. Pamiętam,
jak nauczyciele zawodu wspólnie z uczniami usypali górkę podjazdową przy
szkole, która do tej pory służy nauce jazdy. Do dnia dzisiejszego nazywają
ją górką Witka Banasia - nieżyjącego już nauczyciela, który był mocno
zaangażowany w jej budowę.
Fot. Red.

Plac do nauki jazdy przy dzisiejszym ZSCKR w Widzewie
i wspomniana górka Witka Banasia
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i chciałbym przy tej okazji podziękować za wieloletnią współpracę
całemu gronu pedagogicznemu – na czele z wicedyrektorami, pracownikom
administracji i obsługi, szkolnego gospodarstwa pomocniczego i warsztatów
mechanizacji rolnictwa. Szczególne podziękowania kieruję do naszych
absolwentów, którzy zawsze byli chętni do pomocy szkole. Pozdrawiam
mieszkańców gminy życząc im pełnej integracji z tą zasłużoną placówką
oświatową. Rozmawiamy o bardzo trudnym okresie czasu, okresie transformacji
ustrojowej, w którym mimo wszystko udało nam się dużo osiągnąć:
wyremontowanie pałacu w 70%, przyłączenie 110 ha gruntów rolnych
(gospodarstwo liczyło 175 ha), wybudowanie budynku socjalnego dla uczniów
mających zajęcia w gospodarstwie ogrodniczym, wybudowanie wiaty na sprzęt
dla administracji szkolnej, wybudowanie pawilonu sportowego
i poligonu nauki jazdy, pokrycie asfaltem wszystkich dróg wewnętrznych,
wymiana siłowej instalacji elektrycznej w warsztatach szkolnych,
zainstalowanie ruchomych parapetów w jednej szklarni, rozpoczęcie
zagranicznych praktyk zawodowych dla młodzieży, nadanie szkole imienia
majora pilota Władysława Szcześniewskiego.
Z doktorem Włodzimierzem Ziółkowskim, profesorem uczelni i dziekanem Wydziału
Pedagogiki i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności w Łodzi
rozmawiał Bartosz Chmiela
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Lubi kury i robi kolorowe czapki - jedną z nich nosi Kuba Wojewódzki
Czy kura może mieć czapkę? Okazuje się, że tak i to nie jedną. Bo "kura
w czapce" to ksywa mieszkanki Ksawerowa – Katarzyny Kalety, której pasją
jest dzierganie na drutach kolorowych czapek z włóczki. Jedną z nich
podarowała m.in. Kubie Wojewódzkiemu z okazji 50-tych urodzin. A kury?
To dlatego, że nasza sąsiadka darzy te zwierzęta wyjątkową sympatią.

Fot. facebook.com/KubawojewodzkiKrolTVN

Fot. Red.

Kuba Wojewódzki w kolorowej czapce
Fot. Red.

Katarzyna z Conchitą I
Katarzyna, skąd pomysł na robienie czapek?
Tak naprawdę to nie wiem, skąd mi się to wzięło. Na drutach nauczyłam
się robić już w podstawówce. Zawsze, niezależnie gdzie i jak daleko jadę,
wożę ze sobą druty i włóczkę. Jak mam wolną chwilę wyjmuję zestaw
i dziergam (uśmiech). Nie powiem, początki były trudne. Pamiętam,
że kiedyś zapytałam "Chypisa" (Piotr Pachulski, wokalista i gitarzysta
zespołu rockowego Normalsi – red.) czy nie chciałby mojej czapki. On na to,
że jasne, czemu nie, ale warunek jest taki, że musi mieć wszystkie kolory
tęczy. Trwało to kilka dni, ale dałam radę i powstała mega kolorowa czapka.
Od tamtej pory wszystkie moje produkcje są w tęczowej kolorystyce.
Wzorujesz się na jakimś konkretnym modelu, czy robisz je według własnej
inwencji twórczej?
Dawno temu w koszyku mojej cioci znalazłam czapkę, która leżała
w nim razem z włóczką i drutami. Po jej śmierci zrobiłam bardzo podobną.
Kilka dni trwało zanim rozgryzłam ścieg. Od tamtej pory robię czapki
według tamtego schematu.
Ile czasu zajmuje Ci wykonanie jednej czapki?
Około czterech godzin. Gdyby nie codzienne obowiązki, mogłabym dziergać
na okrągło – tak to lubię. Oprócz wspomnianego "Chypisa" moje czapki
powędrowały do Mari Peszek, Kuby Wojewódzkiego, Jurka Owsiaka,
Roberta Biedronia czy Martyny Wojciechowskiej. Wojewódzkiemu dałam
czapkę na Przystanku Woodstock, a Marii Peszek łącznie kilka sztuk - zawsze
rzucałam je w trakcie koncertu na scenę podczas piosenki "Sorry Polsko".

Barwna seria autorstwa naszej mieszkanki
Skąd w Twoim życiu kury i taka sympatia do tych zwierząt?
Pierwsze kury dostałam 9 lat temu na dzień dziecka. Wspólnie z rodzicami
zbudowaliśmy niewielki kurnik i tak się zaczęło. Zula, Petronela, Conchita I,
Conchita II, Aniela, Plamka, Puchatka, Tilda, Lusia, Kawka i kogut Edgar.
Dzisiaj mam dziesięć kurek i jednego koguta. Jedne przygarnęłam, inne
uratowałam przed śmiercią, wszystkie mają u mnie bezpieczny dom
i na pewno nie znajdą się w rosole. Dbam o nie jak mogę. Zazwyczaj ich żywot
polega na szybkim dorośnięciu i wylądowaniu na talerzu. Nic z tych rzeczy,
moje kurki żyją sobie spokojnie. Uwielbiają być głaskane i reagują na swoje
imiona. Oczywiście tak jak inne zwierzęta, najzwyczajniej też chorują. Mogą
mieć ospę, nowotwory czy katar, który nie leczony kończy się śmiercią.
Na szczęście mam wspaniałą weterynarz, do której przynajmniej raz
w miesiącu jeździmy na "przegląd". Wcześniej marzyłam o tym, żeby mieć
czarnego kota. Niestety, mam alergię na ich sierść.
Teraz wiem skąd wziął się twój oryginalny pseudonim.
No tak (uśmiech), kura w czapce brzmi intrygująco. Dzisiaj to jest już mój
znak rozpoznawczy. Nic nie poradzę, że uwielbiam kury i kolorowe czapki.
Czy oprócz wspomnianych czapek masz jeszcze jakieś szczególne
zainteresowania?
Odnawiam stare, zniszczone meble. Wspólnie z mamą nadajemy im nowe
życie. Robimy też mozaiki, które można obejrzeć m.in. w parku przy GDKzB
w Ksawerowie.
Z Katarzyną Kaletą rozmawiał Bartosz Chmiela
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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?
Aneta Walaszczyk - okręg nr 15

Fot. Archiwum

Rejon ulic Wola Zaradzyńska: Akacjowa
nr 1d, 31 i 34b, Chmielna, Graniczna
w Woli Zaradzyńskiej, majora Hubala
(strona parzysta) i do nr. 51 do końca
(strona nieparzysta), Leśna, Miodowa,
Ogrodników nr 1, 1a, 1b, 1c, Południowa,
Aneta Walaszczyk
Zaradzyńska nr 15.
Aneta Walaszczyk jest radną gminy drugą kadencję. Obecnie pracuje
w Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Redakcja

Ruszyła bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży i rodziców

Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej.

Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice,
nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc
doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba
mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.
Pracownicy Fundacji ITAKA świadczą również wsparcie osobom dorosłym,
opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Doświadczeni
psychologowie, pedagodzy i prawnicy, udzielają porad zarówno przez
telefon, czat jak i e-mail. Wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie
projektu: www.liniadzieciom.pl
Redakcja

Zadbaj o czysty chodnik przed własną posesją!
Mieszkanka naszej gminy idąca chodnikiem przy ul. Wschodniej
(na odcinku pomiędzy rondem, a ul. Wolską) poślizgnęła
się na wilgotnych liściach zalegających przed jedną z posesji. O mały włos
nie doszło do upadku.
Przypominamy, że obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest
utrzymanie czystości i porządku (przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń) również poza terenem posesji, czyli np. z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości. Czysto i bezpiecznie powinno być przed
domami jednorodzinnymi, blokami, szkołami, sklepami, a także działkami
niezagospodarowanymi.
Pod pojęciem właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą, rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
Oprócz odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku
na właścicielach ciąży odpowiedzialność cywilna za skutki ewentualnych
wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik.

Redakcja
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Mieszkasz w gminie?
Zgłoś się do "opłaty śmieciowej"
Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku zgłaszania
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - osób zamieszkujących na danej nieruchomości zameldowanych i niezameldowanych.
Właścicielu nieruchomości, który wynajmujesz pokoje - masz
obowiązek zgłosić wszystkie osoby zamieszkujące do "opłaty
śmieciowej". Sąsiedzie, sprawdź czy płacisz tylko za siebie!
Obowiązek zapłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Jeżeli stwierdzą Państwo
niezgodności w deklaracji śmieciowej (np. niewłaściwą liczbę
domowników zamieszkujących gospodarstwo domowe), konieczne
jest złożenie deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy (pokój 403 - IV
piętro) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ksawerów, 95-054
Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, co pozwoli uniknąć odpowiedzialności
w takiej sytuacji. Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej
Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.4bip.pl (zakładka: dla
interesanta - formularze i wnioski- gospodarka odpadami).
Informacja: tel. 42 213 80 50 w.31,
e-mail: dochodowygo@ksawerow.com
Przypominamy o zbliżających się terminach płatności:
• IV kwartału podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych - w terminie do 15 listopada 2019 r.
• IV kwartału opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 30 listopada 2019 r.
Ref. Dochodów
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Uczniowie z naszej gminy z wizytą we Francji

Nasza delegacja pod francuską szkołą w Breuil le Sec
Laureaci "Gminnego konkursu wiedzy o Francji" rozstrzygniętego
w czerwcu br., w którym nagrodą był wyjazd do Francji do zaprzyjaźnionej
Gminy Breuil le Sec, pod koniec września spędzili cztery fantastyczne dni
u naszych zachodnich sąsiadów. Uczestnicy wyjazdu zostali serdecznie
przywitani przez gospodarzy.

Jeszcze tego samego dnia uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili szkołę
w Breuil le Sec, zamek w Compiegne oraz las Compiegne, w którym został
podpisany rozejm kończący I wojnę światową. Ostatnią atrakcją w tym dniu
był rejs statkiem.

Na początku wizyty chłopcy przy wsparciu koleżanki Julii rozegrali mecz
z przedstawicielami Breuil le Sec (z wynikiem 3:2 po karnych dla drużyny
gospodarzy). Po meczu oficjalnie przywitał wszystkich Denis Dupuis - mer
Breuil le Sec. Następnie młodzież udała się do domów francuskich rodzin,
które gościły naszą delegację podczas całego pobytu.

Rejs statkiem po Sekwanie

Przed piłkarskim pojedynkiem
14

Na drugi dzień, zaraz po śniadaniu, wszyscy pojechali zwiedzać Paryż.
Pierwszym punktem wycieczki była wieża Eiffla. Kolejną atrakcją programu
był przejazd metrem do Galerii Lafayette - jednego z najbardziej znanych
centrów handlowych na świecie, którego wnętrza bardziej przypominają
operę niż klasyczną galerię handlową.
gazeta samorządu terytorialnego
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Pominik galijskiego koguta, który dumnie symbolizuje Francję

Paryż, w tle wieża Eiffla
Następnie uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli autobusem (z placu
Concorde) w dalszą podróż po deszczowym Paryżu (podziwiając m.in. gmach
Opery Narodowej).
Trzeciego dnia uczestnicy wyjazdu spędzili czas z francuskimi rodzinami,
które gościły naszych zdolnych uczniów. Niektórzy wybrali się na spacer
do okolicznego zamku Chateau de Chantilly, inni do kręgielni, a jeszcze inni
postanowili ulepić polskie pierogi dla swoich gospodarzy.

Wspólnie z francuskim gospodarzem - Denis Dupuis w środku
Wieczorem odbył się koncert zorganizowany przez mieszkanki merostwa
Beruil le Sec specjalnie na okazję wizyty oraz wspólna kolacja, w której
uczestniczył gospodarz merostwa - Denis Dupuis z żoną. Ostatni, czwarty
dzień był czasem pożegnań i przygotowań do odlotu. Późnym wieczorem
uczestnicy wyjazdu bezpiecznie dotarli do swoich polskich domów. Merci
et à bientôt!
Redakcja

Przed Academie Nationale de Musique - francuską operą

Koncert przygotowany specjalnie z okazji naszej wizyty

Centrum Paryża, przy fontannie na Place de la Concorde (Plac Zgody)

Na lotnisku - przed powrotem do domu
Fotografie Urząd Gminy Ksawerów
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Dzień Edukacji Narodowej - święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować
nauczycielom (również tym emerytowanym) oraz wszystkim pracownikom
oświaty za ich codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz
za promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości.
Wójt Adam Topolski wspólnie z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Ksawerów
Anną Szcześniak - Rydz przekazali w tym dniu na ręce dyrektorów placówek
oświatowych bukiety kwiatów, składając wszystkim najlepsze życzenia
sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Gospodarz naszej gminy
wręczył nauczycielom nagrody za zaangażowanie i osiągnięcia w pracy
dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów

Nagrody Wójta Gminy Ksawerów otrzymali następujący nauczyciele:
• Karina Kwaśny (Gminne Przedszkole w Widzewie)
• Beata Gratel-Woźniak (Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana
w Ksawerowie)
• Anna Hanszke (Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana w Ksawerowie)
• Marzena Martynowska (Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana
w Ksawerowie)
• Marzanna Ludziejewska (Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego
w Woli Zaradzyńskiej)
• Grażyna Siara (Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli
Zaradzyńskiej)

Wyróżnieni nauczyciele Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był wyjątkowy również
dla pierwszoklasistów, którzy podczas uroczystej akademii w Szkole
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej zostali pasowani
na uczniów. Po akcie ślubowania zostali oficjalnie przyjęci do społeczności
swojej szkoły, prezentując dumnie własne legitymacje szkolne.
Redakcja

Włodarze gminy przekazali symboliczne kwiaty pracownikom
Gminnego Przedszkola w Widzewie...

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie

...oraz siostrom karmelitankom z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie
Najlepsze życzenia otrzymali także emerytowani
nauczyciele ksawerowskiej podstawówki

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Fotografie wykonała redakcja
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"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
Gminne Przedszkole w Widzewie bierze udział w międzynarodowym
projekcie edukacyjnym "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA".
Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych
u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski.
Działania projektowe to również okazja, do pobudzenia wśród
najmłodszych (i ich rodzin) poczucia tożsamości narodowej i regionalnej,
dumy z bycia Polakiem, a także wzmocnienia wzajemnych więzi.
W ramach zadań projektowych przedszkolaki wspólnie ze swoimi
nauczycielkami wykonują w każdym miesiącu szereg działań, m.in. tworzą
kartki dla bohaterów II Wojny Światowej, uczą się piosenek i inscenizacji
o tematyce patriotycznej, kiszą ogórki, robią jesienne cudaki z warzyw,
poznają okolice Ksawerowa oraz zagadnienia dot. ruchu drogowego.

Konkurs "JESIEŃ W OCZACH DZIECKA"

Redakcja
Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ogłasza
konkurs plastyczny pt. "JESIEŃ W OCZACH DZIECKA"
dla dzieci w wieku 4 - 12 lat
Organizatorzy czekają na prace do dn. 22 listopada br.
Nagrodami w konkursie będą dyplomy i książki. Konkurs
przeznaczony jest dla dzieci z terenu gminy Ksawerów.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie dwie
prace plastyczne wykonane samodzielnie, wcześniej
niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
Technika wykonania prac jest dowolna: wycinanka,
wydzieranka, rysunek kredkami, ołówkiem, tuszem,
farbami w formacie A4, a także prace wykonane z żołędzi,
kasztanów i innych materiałów.

Przedszkolaki z kartkami dla bohaterów II WŚ

Uczniowie zwiedzili Warszawę
11 października uczniowie z klas: IIA, IIB i III Szkoły Podstawowej w Woli
Zaradzyńskiej byli na całodziennej wycieczce w Warszawie.
Spacer po stolicy rozpoczął się od Starego Miasta, gdzie dzieci podziwiały
Kolumnę Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski i Bazylikę archikatedralną
św. Jana Chrzciciela. Następnie przy dźwiękach katarynki na Rynku Starego
Miasta uczniowie oglądali symbol stolicy - warszawską Syrenkę i rzeźbę
przedstawiającą legendarnego Bazyliszka. Kolejnymi ciekawymi miejscami
o którym opowiadał dzieciom przewodnik, był Barbakan oraz Pomnik
Małego Powstańca. Po pysznym obiedzie wszyscy uczestnicy wycieczki
ruszyli do Łazienek Królewskich, a następnie zwiedzili Stadion Narodowy.
Ogrom tego miejsca zrobił na uczniach duże wrażenie, a fani piłki nożnej
byli zachwyceni!

SP Wola Z.

Fot. SP Wola Z.

KAŻDA PRACA POWINNA BYĆ PODPISANA
WG WZORU ZAMIESZCZONEGO W REGULAMINIE
KONKURSU. REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ
W SEKRETARIACIE GDKZB ORAZ NA STRONIE
WWW.KULTURA-KSAWERÓW.PL

GDKzB

Lubisz się śmiać? Dołącz do kabaretu Xavery!
Jesteś duszą towarzystwa i humor Cię nie opuszcza? Lubisz dobrą zabawę
i masz dar opowiadania dowcipów?
Dołącz do kabaretu Xavery działającego przy GDKzB w Ksawerowie!
Zapraszamy na spotkania w każdą środę punktualnie o godz. 16.00. GDKzB
Fot. GDKzB

Uczniowie podczas pobytu w Warszawie
nr 9/2019

Kabaret Xavery na scenie
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Startujemy w rozgrywkach wojewódzkich

Kategoria wiekowa U16K z trenerką Edytą Koryzną (z lewej) i asystentką Weroniką Nowakowską
Właśnie ruszyły wojewódzkie rozgrywki lig koszykarskich. Basket4Ever
Ksawerów startuje w pięciu kategoriach wiekowych (U11, U12, U13, U14,
U16), a na parkiet wybiegnie aż osiem drużyn.
Zawodniczki Basketu bardzo dobrze rozpoczęły sezon i w miniony weekend
wszystkie cztery drużyny odniosły zwycięstwo. Oby więcej takich
weekendów oraz emocjonujących meczów!
Po raz pierwszy w historii klubu Basket4Ever wystartuje w kategorii
wiekowej U16K. Trenerem najstarszego teamu jest Edyta Koryzna,
a asystentką Weronika Nowakowska.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ksawerowa do wspólnego kibicowania
w hali Szkoły Podstawowej w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33. Terminarz
spotkań znajduje się na stronie Łódzkiego Związku Koszykówki
www.lzkosz.pl oraz na profilu facebook klubu Basket4Ever Ksawerów.

ROZGRYWKI: U14K

ROZGRYWKI: U13K

Basket 4Ever

ROZGRYWKI: U16K

Fotografie Basket 4EVER
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Piłkarski turniej rocznika 2011/2012
Fot. GKS Ksawerów

Gospodarze turnieju, piłkarze GKS-u Ksawerów rocznika 2011/2012
6 października na stadionie GKS-u Ksawerów odbył się turniej piłkarski
rocznika 2011/2012. Drużyna gospodarzy zaprosiła do rywalizacji takie
zespoły jak: ŁKS I Łódź, ŁKS II Łódź, Zawisza Rzgów, Orzeł Piątkowisko, Iskra
Dobroń, PTC Pabianice oraz CRI Pabianice.
Pogoda dopisała, a młodzi piłkarze pod czujnym okiem swoich trenerów
dwoili się i troili, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Zarówno dzieci,
rodzice i opiekunowie mogli poczęstować się grillowaną kiełbaską,
smacznym żurkiem, pajdą chleba ze swojskim smalcem oraz słodkimi
łakociami, przygotowanymi z tej okazji przez rodziców piłkarzy GKS-u
Ksawerów rocznika 2011/2012. Niedzielne popołudnie upłynęło w sportowej
i wesołej atmosferze.

Kolejnym sukcesem
młodych piłkarzy rocznika
2011/2012 było zdobycie
trzeciego miejsca
w pierwszej edycji turnieju
piłkarskiego DECATHLON
CUP, który rozegrany
został na trawiastym
boisku ŁKP Kolejarza Łódź.
Gratulujemy!
Redakcja
Piłkarze na turnieju DECATHLON CUP

Eliminacje turnieju "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" - najlepsze roczniki w powiecie!
Drużyna rocznika 2011/2012 okazała się najlepsza w powiatowych
eliminacjach do XX edycji piłkarskiego turnieju "Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku".
Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów rozegrają teraz eliminacje wojewódzkie,
aby następnie (za co trzymamy mocno kciuki) wystąpić w meczach
finałowych rozgrywanych na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski.
Redakcja

Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów, rocznik 2012

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Ksawerowie rocznika 2010 składająca
się z chłopców klasy IVB również wygrała powiatowy etap turnieju
"Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku", tym samym uzyskując awans
do rozgrywek wojewódzkich i prawo gry w finałach na Stadionie
Narodowym.
W skład drużyny weszli chłopcy trenujący na co dzień w GKS-ie (z wyjątkiem
Franka Zgody, który we wrześniu br. przeszedł do ŁKS-u Łódź): Franek
Zgoda, Dawid Rośniak, Dawid Madejczyk, Wojtek Sasiak, Czarek Grzelązka,
Dawid Sopala, Hubert Łatkowski i Filip Bonczał. Opiekunem zespołu był
Radosław Bienias - nauczyciel WF-u.
GKS Ksawerów

Drużyna rocznika 2010 - uczniowie klasy IVB
Fotografie GKS Ksawerów
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