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"Magisterka" z sękaczem

na egzaminie dyplomowym

Kopanie piłki daje mi "kopa"
- rozmowa z Konradem Poprawą
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Fot. Archiwum

Jagoda Wlazło (na zdjęciu), ksawerowianka, wybrała się na Podlasie, żeby napisać 
pracę dyplomową, obronioną potem z wyróżnieniem na Uniwersytecie Łódzkim.
Dyplom Jagody bierze również udział w konkursie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
Polskiej Akademii Nauk organizowanym wraz z Fundacją Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej 
– rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu... 
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Fot. Basket4EVER

Fot. Red.

Fot. Paweł Kot

Fot. Red.



Życzymy radosnych,beztroskich, 

ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 

Wielu słonecznych dni, niezapomnianych chwil, 

letnich wrażeń, wspaniałych zabaw 

i mnóstwa uśmiechu!
Przewodniczący Rady Gminy 

Arkadiusz Jędrzejczyk
Wójt gminy Ksawerów

Adam Topolski
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Za nami sesja absolutoryjna
- radni ocenili pracę wójta Topolskiego

W dniu 29 czerwca br., podczas XXXIX Sesji Rady Gminy Ksawerów, radni 
jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi Topolskiemu wotum 
zaufania oraz za absolutorium z wykonania budżetu za poprzedni rok.

Radni gminy wyrażając wotum zaufania odnoszą się do informacji, które 
wójt zawarł w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni (w tym przypadku 
2020). Taki dokument obejmuje szczegółowe podsumowanie działalności 
włodarza gminy (m.in. realizację strategii gminy, programów czy uchwał).
Absolutorium natomiast to potwierdzenie przez radę gminy, że wójt 
prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał 
publiczne pieniądze. Radni analizują i oceniają szczegółowe sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmują stosowną  
uchwałę. Śmiało można stwierdzić, że jest to najważniejsze głosowanie dla 
naszego włodarza.
Arkadiusz Jędrzejczyk przewodniczący Rady Gminy Ksawerów wspólnie 
z Anną Szcześniak - Rydz wiceprzewodnicząca rady, złożyli wójtowi Adamowi 
Topolskiemu oraz Katarzynie Rogalewskiej - gminnemu skarbnikowi, 
gratulacje z tytułu wykonania budżetu, życząc szerokich perspektyw 
rozwoju i satysfakcji z osiągania kolejnych wyników. Wójt podkreślił, 
że realizacja budżetu to przede wszystkim wspólne osiągnięcie wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, radnych 
i sołtysów. Dodał także, że ma nadzieję na dalszą, równie owocną 
współpracę, która przełoży się na poprawę standardu życia mieszkańców 
gminy Ksawerów.

W trakcie obrad radni rozpatrzyli projekty kilku nowych uchwał 
dotyczących m.in."Ksawerowskiego bonu żłobkowego", połączenia klas 
trzecich w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, czy zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie za 2020 r. W punkcie programu sesji - 
informacje przewodniczącego Rady Gminy, Arkadiusz Jędrzejczyk poruszył 
ważny temat remontu nawierzchni w ul. Zaradzyńskiej. Redakcja

Fot. Schutterstock

BEZPIECZNYCH I SŁONECZNYCH
WAKACJ!

BEZPIECZNYCH I SŁONECZNYCH
WAKACJ!

Pozyskaliśmy prawie 2 miliony na kolejną 
inwestycję - kanalizację w Nowej Gadce

W dniu 24 czerwca br. gmina Ksawerów otrzymała informację 
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania 
na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ksawerów" 
w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało budowę ok. 3 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Ogrodników, Łącznej oraz włączenia 
ul. Świerkowej i Akacjowej. Dofinansowanie można było uzyskać jedynie dla 
terenów znajdujących się poza aglomeracją. 
Przyznane gminie Ksawerów dofinansowanie to kwota 1 931 601,00 zł.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Sołtys Mirosław Jarczak już po ogłoszeniu wyników głosowania

Wójt Adam Topolski otrzymał jednogłośne wotum zaufania,
na zdjęciu z przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem,
wiceprzewodniczącą Rady Gminy Anną Szcześniak-Rydz i skarbnikiem 
gminy Katarzyną Rogalewską (druga z prawej)

Fot. Red.

Ref. Gospodarki Komunalnej

W imieniu marszałka Grzegorza Schreibera symboliczny
weksel wręczył wójtowi Adamowi Topolskiemu członek zarządu
Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński (drugi z lewej)

Fot. Urząd Marszałkowski
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Kierowcy mogą odetchnąć, remontowanym odcinkiem ul. Zachodniej 
(od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej) można już przejechać lub przejść 
pieszo nowym chodnikiem. Wykonawca inwestycji prowadzi końcowe prace 
wykończeniowe i pielęgnacyjne.

W piątek 18 czerwca br. gospodarz naszej gminy - wójt Adam Topolski, 
podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (RFRD), dla zadania gminnego pn.: "Przebudowa 
ul. Zachodniej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej 
w Ksawerowie". 

W ramach dofinansowania gmina Ksawerów otrzyma kwotę 832 891,00 zł. 
co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania.
Całkowita wartość Zadania wynosi 1 665 782,47 zł. Projektowane elementy 
drogi obejmują:
• szerokość jezdni 5,0 m (2 pasy po 2,5 m),  jezdnia bitumiczna, kategoria 

ruchu KR3,
• szerokość chodnika 2,00 m z kostki betonowej.

Projektowany chodnik zlokalizowany po wschodniej stronie jezdni będzie 
zapewniał ruch pieszych poruszających się w obu kierunkach. Chodnik 
zapewni ciągłość już istniejącego chodnika w ul. Zachodniej od ul. Mały 
Skręt do ul. Sienkiewicza. Na całym odcinku opracowania projekt zakłada 
powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych z jezdni, zjazdów, 
chodnika do wpustów kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. 
Projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego znajdującego się 
w kolizji sytuacyjnej z nowo projektowanym chodnikiem.

Wójt Adam Topolski z wojewodą łódzkim Tomaszem Bocheńskim

Fot. lask.com.pl

Ref. Gospodarki Komunalnej

Zachodnia prawie po remoncie, 
z przyznanym dofinansowaniem 

Zielone słupy z herbem gminy
wzbudzają emocje u naszych sąsiadów 

Radni naszej gminy zdecydowali, że słupy trakcyjne wzdłuż ulicy Łódzkiej - 
w ciągu remontowanego obecnie torowiska tramwajowego, pokryte 
zostaną zieloną farbą. Dodatkowo na każdym słupie widniała będzie 
czerwona róża, herb gminy Ksawerów. Patrząc na pozytywne komentarze, 
które docierają do urzędu, wielu osobom ten pomysł przypadł do gustu.

- Wykonawca poinformował nas, że kolory mogą być dowolne, 
postanowiłem skonsultować temat z radnymi, a oni postawili na zieloną 
barwę, nawiązującą do tła w herbie - mówi wójt gminy Ksawerów Adam 
Topolski. 
Na każdym słupie, których docelowo będzie 80, zamontowano blaszkę 
z herbem gminy - czerwoną różą na zielonym tle. Takie zindywidualizowanie 
wyprodukowanych w tym roku słupów nie wiąże się z żadną dodatkową 
opłatą, a wyróżnia gminę. W Pabianicach kolor słupów będzie szary 
(podobnie jak w Łodzi). Redakcja / pabianice.tv 

Nowe, zielone słupy trakcyjne wzdłuż ul. Łódzkiej

Fot. Red.

Remontowanym odcinkiem ulicy można już sprawnie przejechać

Fot. Red.
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Ref. Gospodarki Komunalnej

Wyniesione skrzyżowanie w ul. Mały Skręt już spełnia swoje zadanie

potwierdzając skuteczność tego typu inwestycji

W Słonecznikowej też będą zmiany

Wodociąg i kanalizacja w ulicy Karminowej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Trwa postępowanie przetargowe, w ramach którego w ul. Karminowej 
wybudowana zostanie sieć wodno-kanalizacyjna wraz z odejściami 
w kierunku posesji. W ulicy powstanie też nawierzchnia asfaltowa. 

Wykonawca będzie miał trzy miesiące (od dnia podpisania umowy) 
na wykonanie tej inwestycji.

Wyniesione skrzyżowanie w ulicy Mały Skręt

Na przełomie maja i czerwca br. wykonano zadanie pn. "Budowa 
wyniesionego skrzyżowania, ul. Mały Skręt w Ksawerowie". Celem 
inwestycji jest uspokojenie zwiększonego ruchu samochodowego w rejonie 
ul. Mały Skręt.

Ul. Karminowa w Ksawerowie

Procedura przetargowa na przebudowę nawierzchni w tej
ulicy (będzie kostka) została zakończona - prace remontowe 
powinny rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu

Co dalej z ulicą Zaradzyńską?
Mieszkańcy mają dosyć - Pabianice nie reagują

Pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o zignorowaniu przez miasto 
Pabianice problemu, jakim jest nawierzchnia w ul. Zaradzyńskiej. Niestety, 
nasi sąsiedzi nadal umywają ręce, a stan ulicy stopniowo się pogarsza. 

- Nie mamy już słów i cierpliwości. Codziennie, kiedy jest ciepło i sucho, 
wdychamy wszędobylski kurz i pył, który unosi się z ulicy. Nie sposób w dzień 
otworzyć okno czy wywiesić pranie, proszę spojrzeć na ten stolik. 
Największym problem są ciężarówki, które skracają sobie drogę jeżdżąc 
przez naszą ulicę. Sytuacja naprawdę jest tragiczna. Od kilkudziesięciu lat 
wspólnie z sąsiadami walczymy o remont tej ulicy, niestety bez 
konkretnego odzewu ze strony Pabianic. Jak długo jeszcze musimy czekać? - 
mówi zirytowana mieszkanka ulicy Zaradzyńskiej.

Ulica Zaradzyńska 
do gminy Ksawerów, w drugiej do miasta Pabianice. Stąd, na wykonanie 
ewentualnych inwestycji, muszą się zgodzić dwa samorządy. Niestety 
Pabianice nie chcą partycypować w remoncie ulicy, ignorując pisma 
wysyłane od 2007 r. przez radnych gminy Ksawerów. Projekt przebudowy 
naszej części ulicy został już dawno wykonany i przekazany miastu 
Pabianice. Uregulowaliśmy też prawa własności gruntów. Niestety, 
z ostatniej wypowiedzi wiceprezydenta miasta Pabianic Marka 
Gryglewskiego jednoznacznie wynika, że gmina Ksawerów sama 
powinna wykonać całą inwestycję. 

należy do dwóch samorządów. W jednej części 

Brudny, osiadający wszędzie pył, jest codziennością mieszkańców ulicy

Redakcja

W ulicy obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 

i ograniczenie prędkości do 20 km/h - o czym nie wszyscy pamiętają

Fotografie wykonała redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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Sieć jest gotowa, czekamy na asfalt

Ref. Gospodarki Komunalnej

Cały czas trwają prace nad zadaniem pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci 
sanitarnej w ul. Tylnej i ul. Twardej w Gminie Ksawerów – etap I". 
Wykonawca wykonał już obie sieci wraz z przyłączami do granic posesji. 

Obecnie trwa budowa nowej nawierzchni. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to sierpień 2021 r.

Utwardzona ul. Tylna 

Funkcje członków Rady Sołeckiej, zgodnie z wolą mieszkańców, dalej pełnić 
będą: Agnieszka Buczek, Marek Gajdzicki, Adam Herbich, Maria Małecka, 
Sławomir Trojanowski oraz Piotr Wesołowski. Serdecznie gratulujemy 
i  życzymy owocnej pracy!
Bez sołtysa niestety nadal pozostaje sołectwo Ksawerów - Południe, 
w którym po raz kolejny nie odbyło się zebranie wiejskie. Podobnie jak 
w pierwszym terminie, również w drugim (7 czerwca br.) nie udało się zebrać 
wymaganej, minimalnej ilości uczestników (50 osób).

W Nowej Gadce wybrali sołtysa,
w innym sołectwie nie było frekwencji

W dniu 27 maja br. mieszkańcy Nowej Gadki solidarnie wybrali nowego 
sołtysa. Funkcję tę będzie pełnił Mirosław Jarczak, doskonale znany 
większej części naszej społeczności. 

Redakcja

Niska frekwencja mieszkańców sołectwa Ksawerów - Południe

Sołtys Mirosław Jarczak (w środku) przyjął oficjalne 

gratulacje podczas XXXIX Sesji Rady Gminy 

Piknik rodzinny na stadionie sportowym
w Woli Zaradzyńskiej

Oj, co to był za dzień. W niedzielę 27 czerwca na stadionie sportowym gminy 
Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej odbył się piknik rodzinny pod patronatem 
Wójta Adama Topolskiego, zorganizowany przez trenerów i rodziców dzieci 
z grupy rocznikowej 2013/2014 trenującej w GKS-ie Ksawerów.

Pogoda dopisała, frekwencja również, we wspólnej zabawie uczestniczyli 
mieszkańcy naszej gminy oraz zaproszeni (w ramach piłkarskiego turnieju) 
goście z Pabianic, Zduńskiej Woli czy Bełchatowa. Na uczestników pikniku 
czekały pyszności serwowane w ramach małej gastronomii, darmowe 
dmuchańce, malowanie twarzy, sportowe konkursy i atrakcje. Przybyłym 
umilał czas DJ, który puszczał największe, letnie przeboje.
Wójt Adam Topolski dziękuje organizatorom pikniku za wspaniałą imprezę. 

Redakcja

Fot. Red.Konkurs strzelecki dla dzieci był jedną z kilku przygotowanych atrakcji

Fotografie wykonała redakcja

Darmowe dmuchańce to strzał w dziesiątkę

Tłumnie przybyli uczestnicy bawili się doskonale
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ROZMOWA WYDANIA

"Magisterka" z sękaczem
na egzaminie dyplomowym

Rozmowa z Jagodą Wlazło, ksawerowianką, która wybrała się na Podlasie, 
żeby napisać pracę dyplomową, obronioną potem z wyróżnieniem 
na Uniwersytecie Łódzkim.

Kiedy słyszymy słowo "Narew" większość z nas kojarzy je z nazwą rzeki 
na wschodzie Polski. Gmina Narew ma coś wspólnego z tą rzeką?
Narew przepływa przez gminę Narew, stanowiąc północną granicę 
miejscowości, będącą siedzibą władz gminy. Położona jest w północno-
wschodniej Polsce, 30km od naszej granicy z Białorusią, ok. 40 km od 
Białegostoku i ponad 350 km od Łodzi.

Co wygoniło w te strony studentkę z Wydziału Nauk Geograficznych 
i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, uczącą się na kierunku: 
gospodarka przestrzenna? Dlaczego ta gmina była obiektem Pani badań, 
na których podstawie napisała Pani pracę magisterską?
Sama się tam "wygoniłam", a poważnie to skutek mojego zamiłowania 
do podróży. Cztery lata temu postanowiłam spędzić urlop na Podlasiu 
na rowerze – jest tu przepiękny Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. 
Jedną z atrakcji na trasie jest Kraina Otwartych Okiennic, szlak 
przebiegający przez trzy miejscowości: Soce, Trześcianka i Puchły. Można 
w nich podziwiać zabytkową, charakterystyczną dla tego regionu 
architekturę: domy, zabudowę gospodarczą, kościoły, cerkwie itp. Tak mnie 
to zafascynowało, że zaczęłam zgłębiać temat. Fakt, że studiowałam 
gospodarkę przestrzenną i uczyłam się o planowaniu, zagospodarowaniu 
i właściwym zarządzaniu przestrzenią sprawił, że postanowiłam napisać 
pracę dyplomową na ten temat. Tak oto z pozoru niewinna wycieczka 
rowerowa, rozbudziła we mnie fascynację tym regionem i skończyła się 
uniwersyteckim dyplomem pod tytułem: "Mieszkaniowe obiekty 
dziedzictwa kulturowego jako element zagospodarowania gminy Narew".

Co jest takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o architekturę w tej gminie?
Jest tu niespotykane w innych regionach bogactwo drewnianych, 
wspaniale zdobionych budynków, postawionych w wyjątkowym, swoistym 
dla tego regionu stylu. Charakterystyczne naroża, rogowniki, wiatrownice, 
podokienniki i nadokienniki, okna szczytowe okolone dekoracyjną 
koronką, ozdobne okiennice, ganki, werandy – budynki w kolorach 
niebieskim, białym, brązowym, beżowym, zielonym. Widać w nich 
przeplatanie się wielu kultur, religii, tradycji i wpływów wielu narodów: 
Polaków, Litwinów, Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Żydów, Tatarów. 

Chodziło mi o opracowanie typologii, typów drewnianych obiektów 
dziedzictwa kulturowego w gminie Narew, o pokazanie, w jakiej kondycji 
jest tutejsza, w dużej mierze zabytkowa architektura mieszkalna, jakim 
często niekorzystnym zmianom podlega, jakie ma znaczenie dla 
tożsamości, dziedzictwa, krajobrazu regionu. Słowem: dlaczego warto 
efektywnie zarządzać lokalnym dziedzictwem kulturowym, chronić kulturę 
materialną i niematerialną regionu.

Długo trwało zbieranie materiałów do pracy?
Zbieranie danych w terenie trwało około roku. Była to kwerenda w wielu 
urzędach i instytucjach, inwentaryzacja urbanistyczna 321 zabytkowych 
budynków mieszkalnych, dokumentacja fotograficzna, stworzenie 
elektronicznej bazy danych. No i tak zwany wywiad swobodny, mój ulubiony 
etap gromadzenia materiałów do pracy dyplomowej. Czyli rozmowy 
z mieszkańcami, ekspertami z tego terenu, rzemieślnikami. Chciałam się 
dowiedzieć, czym dla nich jest to dziedzictwo kulturowe zamknięte 
w architekturze mieszkalnej, jak wygląda jego realna ochrona. Rozmowy 
miały też dać informację o sytuacji na rynku pracy w tym regionie, która 
przecież rzutuje na możliwości zachowania dziedzictwa. To były ważne 
rozmowy, bo publikacji na temat historii tego obszaru czy rozwoju 
dziedzictwa architektonicznego jest mało, duża część informacji istnieje 
wyłącznie w przekazach ustnych.

Imponujące, ale chyba nie było łatwo zbierać te dane – w końcu z Ksawerowa 
do gminy Narew jest 350 kilometrów?
Zgadza się, to było najtrudniejsze na tym etapie, trzeba było przecież 
mnóstwo czasu spędzić w terenie, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy, 
nie żałuję ani jednego dnia. Ogromna w tym zasługa mojej fantastycznej 
pani promotor, doktor Iwony Pielesiak, która jest wspaniałym 
nauczycielem akademickim. Niejednokrotnie wskazywała mi drogę, 
motywowała, była niezwykle zaangażowana i cierpliwa. Jej opieka 
i wsparcie były nieocenione, ponieważ wcześniej prace o podobnej 
tematyce i obszarze badań nie powstawały na moim wydziale.

Powiedziała Pani, że rozmowy z mieszkańcami z Podlasia były 
najprzyjemniejszą, ulubioną częścią zbierania materiałów do pracy. 
Dlaczego?
Ponieważ Podlasie, poza wspaniałą architekturą i historią, to przede 
wszystkim cudowni ludzie, o czym wielokrotnie się przekonałam. 

Fot. Archiwum

Jagoda Wlazło z wyczekanym dyplomem

Fot. Archiwum

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi, 

jedna wielu z charakterystycznych wizytówek regionu
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Kiedy na przykład podczas inwentaryzacji urbanistycznej "kręciłam się" 
wokół cerkwi w Łosince podszedł do mnie starszy pan i zapytał, czy 
chciałabym zobaczyć ją od środka. Opowiedział mi historię miejscowości, 
społeczności w niej żyjącej i tego jak wyglądał jej rozwój – wiedza 
szczególnie cenna jako źródło do pracy, ale też inspiracja do dalszych 
poszukiwań. Dodatkowo miałam okazję zobaczyć miejsca, które nie są 
dostępne dla zwiedzających, szczególnie dla kobiet. I moja ulubiona 
historia – podczas jednej z wizyt na Podlasiu, właściciel miejsca, 
w którym nocowałam, wydawał się znajomy. Okazało się, że jest to doktor 
Mirosław Stepaniuk – były dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego 
oraz założyciel Stowarzyszenia Dziedzictwa Podlasia, czyli człowiek 
z ogromną pasją, wiedzą i doświadczeniem! Kiedy dowiedział się, że piszę 
pracę na temat, którym też się pasjonuje, spędziliśmy na dyskusji kilka 
godzin. Rozmowa z doktorem Stepaniukiem uzupełniła wiedzę, której 
brakowało w literaturze, ale też dała mi inspirację i motywację do dalszych 
poszukiwań. 

Jak materiały są zebrane, to pisanie idzie już pewnie szybciej?
O nie! To też trwało rok – pisanie pracy magisterskiej pochłania wiele czasu, 
poszukiwanie odpowiednich materiałów i źródeł bywa bardzo 
wyczerpujące. Czasem znalezienie jednego artykułu, z którego 4-5 zdań ma 
znaczenie dla pracy potrafi trwać godzinę lub dwie. Ponieważ moja praca 
opierała się również na źródłach i analizach kartograficznych, 
to samodzielne tworzenie map z pomocą odpowiednich cyfrowych narzędzi 
również zajęło mi kilka tygodni. Ale były także tutaj przyjemne chwile, jak 
na przykład graficzne opracowanie wzorcowego domu podlaskiego. Samo 
rysowanie było żmudne, ale efekt końcowy bardzo satysfakcjonujący. Miłe 
też było wprowadzanie ostatecznych poprawek do pracy. Może to się 
wydawać dziwne, ale były to bardzo ekscytujące chwile. Po prawie dwóch 
latach pracy (2017-2019) poprawianie interpunkcji i literówek było niczym 
relaks.

No i była jeszcze podobno niespodzianka dla komisji egzaminacyjnej? 
Była – Podlasie, jak każdy region, ma swoje kulinarne przysmaki, a jednym 
z nich jest ciasto sękacz. Na dzień przed obroną o czwartej rano pojechałam 
więc do Białegostoku, żeby kupić taki wyrabiany w tradycyjny sposób, 
według oryginalnej receptury, świeży sękacz. Poczęstowałam nim 
wszystkich po obronie dyplomu. To była prawdziwa niespodzianka!

Dlaczego wybrała Pani na studiach kierunek: gospodarka przestrzenna?
Przede wszystkim dlatego, że od zawsze interesowały mnie zasady 
i mechanizmy, wpływające na kształtowanie przestrzeni. Podobało mi się, 
że jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący w sobie wiele dziedzin, 
między innymi: geografię, ekonomię, zarządzanie, urbanistykę, 
planowanie przestrzenne, socjologię. Dodatkowo to kierunek 
międzywydziałowy, który angażuje osoby ze zróżnicowanych środowisk, 
także te praktykujące w danym zawodzie. Tradycyjnym elementem 
programu są ćwiczenia terenowe, które poza kształtowaniem relacji, 
pogłębiają wiedzę i urealniają wyobrażenia o przestrzeni, jeszcze solidniej 
przygotowując do pracy. Te studia ukształtowały i doprecyzowały moje 
zainteresowania. 

Było wśród nich zainteresowanie dziedzictwem kulturowym?
Tak, szczególnie w kontekście jego ochrony, bo ma ono przecież najczęściej 
nieodnawialny i skończony charakter. To trudne zadanie, dlatego że jako 
społeczeństwo nie zawsze mamy świadomość wartości posiadanego 
dziedzictwa kulturowego, nie zawsze chcemy angażować się w jego 
ochronę. 

Co lubi Pani robić w wolnych chwilach, co jeszcze – poza kształtowaniem 
przestrzeni – Panią interesuje?
Podróże, o czym wspomniałam na początku rozmowy. Jeżdżę po świecie, 
po Polsce. Staram się odwiedzać szczególnie miejsca, w których mogę 
spotkać piękną architekturę ludową, miejscowości z zachowanym 
średniowiecznym układem urbanistycznym. Bardzo lubię uwieczniać 
wszystko na fotografiach i relacjonuję swoje wyjazdy na instagramowym 
profilu mocno_owocowa, inspirować innych do odkrywania pięknych 
i ciekawych miejsc. Niestety pandemia dość mocno ograniczyła turystykę, 
dlatego też postanowiliśmy z moim bratem Jakubem, że do września tego 
roku zdobędziemy Koronę Gór Polski, czyli 28 najwyższych szczytów 
w poszczególnych pasmach górskich Polski. Zdobyliśmy już 16 z nich!

Jeśli spojrzy Pani na naszą gminę okiem fachowca od gospodarki 
przestrzennej, to co Pani zdaniem moglibyśmy zmienić, poprawić?
Kluczowe jest dostosowywanie otoczenia do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców, tworzenie sprawnie działającego miasta czy wsi. Ważne jest 
najpierw realne angażowanie społeczności w podejmowanie decyzji, bo to 
przecież dla tej społeczności tworzymy przestrzeń. Należy pamiętać, 
że najwięcej użytkowników naszej przestrzeni publicznej to kobiety 
z dziećmi i osoby starsze. Ważne jest więc takie rozlokowanie usług, 
placówek edukacyjnych, żeby można było do nich dotrzeć pieszo. 
Zapewnienie szerokich chodników, ławek, oświetlenia, sprawnej 
komunikacji zbiorowej i infrastruktury rowerowej. Wiele z tych rzeczy 
w naszej gminie funkcjonuje już od dawna, ale sądzę, że warto byłoby 
jeszcze większy nacisk położyć na takie inwestycje, jak sadzenie drzew 
i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych. Dlaczego to takie ważne? 
Zapobiegamy w ten sposób wymieraniu wielu gatunków roślin i zwierząt, 
które budują nasz ekosystem, spowalniamy/ograniczamy klęski żywiołowe 
czy anomalie pogodowe. Takim działaniem wpływamy pozytywnie 
na klimat, bo jedno drzewo w ciągu roku powoduje ochładzanie atmosfery 
porównywalne do 10 pracujących nieustannie klimatyzatorów.

Drewniane, zabytkowe domy są  stałym elementem krajobrazu Podlasia

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Praca magisterska Jagody Wlazło 
na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2018/2019 wśród 
wszystkich absolwentów na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, została 
też wyróżniona przez Oddział Łódzki Towarzystwa Urbanistów Polskich. 
Dyplom pani Jagody bierze również udział w konkursie Instytutu 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk organizowanym wraz 
z Fundacją Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej – rozstrzygnięcie 
konkursu we wrześniu. 
Jagoda Wlazło, wspólnie z promotorką jej pracy dyplomowej, doktor 
Iwoną Pielesiak napisały artykuł naukowy pt. "Przekształcenia 
zabytkowych domów drewnianych w gminie Narew", który został 
opublikowany w czasopiśmie "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", 
wydawanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.  

zajęła II miejsce w konkursie 

Fot. Archiwum
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Kopanie piłki daje mi "kopa"

Rozmowa z Konradem Poprawą, piłkarzem, kiedyś zawodnikiem GKS 
Ksawerów, teraz obrońcą Śląską Wrocław. 

Jak to jest być podstawowym zawodnikiem jednej z najlepszych drużyn 
piłkarskich w Polsce? 
Fajnie, bomba! To spełnienie jednego z największych moich marzeń, więc 
nie ma tu miejsca na żadne „ale”, niedosyt. Kiedy zaczynałem kopać piłkę 
w Ksawerowie zawsze marzyłem o tym, żeby grać w najwyższej lidze 
rozgrywkowej w Polsce. I tak się stało, gram w ekstraklasie, to daje mi 
satysfakcję, radość, no i "kopa". Chce się żyć, chce się grać!

My widzimy piłkarzy zwykle na boisku, podczas meczów – super stroje, 
wspaniała atmosfera, doskonali aktorzy, bohaterowie tego widowiska. 
Miło popatrzeć. A jak wygląda druga strona piłkarskiego życia? Ile czasu 
trzeba spędzić na treningach, żeby potem czarować wszystkich na boisku?
Rzeczywiście, z trybun widać tylko to, co najlepsze i tak ma być. To może nie 
do końca dobre porównanie, ale to trochę tak, jak z wirtuozem gry na jakimś 
instrumencie: całe dnie i miesiące ćwiczeń, a potem godzinny występ 
i zachwycona publiczność: "Ale talent, jak on to robi, niesamowite…". 
Talent owszem, ma znaczenie, ale każdy wyczyn, perfekcyjne opanowanie 
czegoś wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Godzin spędzonych 
na treningu, wylania litrów potu. Podporządkowania wszystkich swoich 
planów grafikowi treningów i meczów. Tak wygląda piłka nożna 
na wysokim poziomie, tak to wygląda od kuchni. Ale nagrodą jest właśnie 
wyjście na boisko, półtorej godziny widowiska, które możesz współtworzyć, 
sprawdzić siebie, czerpać z tego radość, czerpać radość także z tego, 
co dajesz kibicom.

Trenujesz codziennie? Jak długo trwa Twój trening, nad czym – jako stoper, 
czyli ostatni obrońca – musisz szczególnie pracować?
W trakcie sezonu, rozgrywek ligowych treningi odbywają się codziennie, 
mamy jeden trening dziennie, który trwa średnio półtorej godziny. Ale 
uwaga: gdy nie ma rozgrywek, meczów i wchodzimy w okres 
przygotowawczy, to trenujemy dwa razy dziennie. Przy czym przygotowanie 
piłkarza nie opiera się tylko na samym treningu. 

Należy zadbać również o dobrą regenerację, suplementację i dietę. To też 
wymaga czasu, pracy. Grając w najwyższej lidze wiem, że te szczegóły mają 
później wielkie znaczenie, jeśli chodzi o rozwój, osiąganie lepszych 
wyników, dążenia do tego, żeby być bardzo dobrym na boisku. Pracujemy 
też nad koncentracją, umiejętnością komunikacji,nprzygotowaniem 
taktycznym.  Aby móc wygrywać pojedynki w obronie trzeba się też na 
przykład uczyć przewidywać zagrania przeciwnika.

A to wszystko pewnie wymaga wyrzeczeń. Które wyrzeczenia na piłkarskiej 
drodze są najtrudniejsze dla Ciebie? 
Jest ich sporo, ale najtrudniej przychodzi mi pogodzenie się z tym, 
że – z powodu tego, że zawodowo gram w piłkę – nie zawsze mogę być 
z bliskimi w ważnych dla rodziny chwilach, nie zawsze mogę uczestniczyć 
w rodzinnych uroczystościach. 

Twoje piłkarskie początki to rodzinny Ksawerów, klub GKS Ksawerów. Jak 
zaczęła się Twoja przygoda z piłką? Czy to był przypadek, czy też, jak każdy 
prawie chłopak, marzyłeś o tym, żeby zostać zawodowym piłkarzem?
Wszystko zaczęło się tak naprawdę od mojego kuzyna Piotrka, który – gdy 
tylko miał czas –przyjeżdżał po mnie rowerem i wyciągał mnie z domu, żeby 
pokopać piłkę. W międzyczasie dowiedziałem się od Artura, mojego 
dobrego kumpla, z którym chodziłem do jednej klasy w szkole 
w Ksawerowie, że jego tata (prezes GKS-u) planuje w klubie utworzyć grupę 
piłkarską, opartą na naszym roczniku. Nie zastanawiałem się długo, szybko 
zapisałem się na treningi. I już po pierwszych treningach w Ksawerowie 
wiedziałem, że piłka to jest to, co chciałbym w życiu robić.

W jaki sposób gra w Ksawerowie ukształtowała Cię piłkarsko? Czy pozwoliła 
uchylić drzwi do kariery? Słowem – czy Ksawerów przydał się w realizowaniu 
Twoich piłkarskich marzeń? Jak dzisiaj wspominasz i oceniasz ten czas?
Gra w GKS Ksawerów wiele mnie nauczyła i otworzyła mi drogę do dalszego 
rozwoju. Bardzo dobrze wspominam ten czas, poznałem fantastycznych 
ludzi, z którymi utrzymuję wciąż kontakt. Tworzyliśmy naprawdę super 
zgraną drużynę, której członkowie wspierali się nie tylko na boisku, 
ale i poza nim. Oczywiście trafiłem w Ksawerowie na świetnych trenerów, 
którzy mnie przygotowali do tego, abym mógł iść do przodu, piąć się wyżej. 
GKS Ksawerów dał mi też możliwość grania w kadrze województwa, w której 
większość chłopaków to byli zawodnicy z wielkich piłkarskich akademii. 
Przy okazji zobaczyłem, że Ksawerów to nie koniec świata, że nasz GKS może 
otworzyć każdemu wspaniałą ścieżkę rozwoju. Ten klub nauczył mnie, 
że dzięki sumiennej pracy możesz dużo zyskać, zajść daleko – nie ważne skąd 
pochodzisz.

Kto Ci wtedy kibicował, wspierał w tych początkach w Ksawerowie? Rodzice?
Wiadomo – rodzice wspierali mnie od początku, zawsze byli i są ze mną. 
Ale jest w tym wszystkim, w tym, że udało mi się pójść wyżej, również duża 
zasługa mojego dziadka. To właśnie on poświęcał mi i mojej piłkarskiej pasji 
najwięcej czasu. Woził mnie na treningi i do szkoły. Rodzice – ze względu 
na pracę – nie zawsze mogli to robić. Dziadek pomagał mi jak tylko mógł, 
jestem mu za to bardzo wdzięczny.

Grasz na pozycji stopera. Nie marzyłeś żeby być napastnikiem, strzelać 
bramki? Przy okazji – kiedy piłkarz "robi specjalizację", skąd się wie, 
na jakiej pozycji ma grać, na jakiej najlepiej się sprawdza?
Wiadomo że każdy, jak zaczyna grać w piłkę, to marzy tylko o strzelaniu 
bramek. Ja też, żeby to marzenie spełnić, zaczynałem przygodę z piłką 
grając właśnie na pozycji napastnika. 

Konrad Poprawa przedłużył swój kontrakt 

z klubem WKS Śląsk Wrocław do 2025 r.

Fot. Krystyna Paczkowska
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Redakcja

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Młodziutka Basia podbiła muzyczną scenę 
- zdobyła Grand Prix w Opolu! 

- Informację o konkursie otrzymaliśmy od s. Agnieszki z Przedszkola Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie, do którego na co dzień 
chodzi Basia. Ucieszyliśmy się i rozpoczęliśmy przygotowania. Bardzo 
lubimy takie kreatywne, muzyczne akcje, które często sami wymyślamy 
i chętnie bierzemy w nich udział. Są doskonałym sposobem na wspólne 
spędzenie czasu z dziećmi. Córka bardzo chciała przygotować piosenkę 
w tematyce miłosnej. Moja żona Ola, bazując na swojej psychologicznej 
praktyce podpowiedziała, że to mogłaby być piosenka o równości 
i tolerancji z ponadczasowym przesłaniem. Pomysł bardzo się spodobał, 
napisaliśmy wspólnie tekst, a melodia przyszła sama. W taki sposób 
powstała piosenka o miłości, ale w szerszym przesłaniu, mówiąca 
przede wszystkim o tolerancji. Przygotowania do gali finałowej w Opolu 
trwały wyjątkowo krótko. Muzyka powstała w ciągu jednego dnia, ścieżkę 
wokalną Basi dograliśmy w kolejnym dniu. Pozostało tylko "zmiksowanie" 
całości i nagranie teledysku. 
Zdobycie Grand Prix w Opolu i pełnowymiarowej Karolinki - takiej samej 
jaką dostają artyści na dużej scenie festiwalowej, oraz mini Karolinki za 
najlepszy teledysk, to coś, co będziemy mile wspominać i co będzie nas 
motywowało do dalszej aktywności. Nie dla chwały, nie dla poklasku, ale dla 
zabawy, na pamiątkę żeby uczcić coś lub docenić kogoś. W ten sposób 
stajemy się lepszymi ludźmi i bardziej celebrujemy życie, a jeśli jeszcze 
ktokolwiek to doceni to dla nas wyjątkowy powód do dalszego tworzenia - 
mówi Daniel Iwin, tata Basi.
- Cieszę się, że córka pokazała dużą dojrzałość podczas swojego, tak 
ważnego występu. Co prawda muzyka jest w życiu Basi wszechobecna, 
jednak za sprawą rodziców dominują w niej dźwięki typowo rockowe. Kult, 
Chylińska, czy kręcenie warkoczem na Pol’and Rock Festiwal często 
zastępują dziecięcego "Puszka okruszka". Dlatego tym bardziej jesteśmy 
dumni z córki - dodaje z uśmiechem.

Basia Iwin, 6-letnia ksawerowianka, wspólnie z tatą napisała własną 
piosenkę przedszkolną, nagrała do niej teledysk i zaśpiewała ją przed 
publicznością w Opolu - stolicy polskiej piosenki. Jury było zachwycone!

Fot. Archiwum

Basia Iwin z tatą Danielem i zwycięskim Grand Prix w Opolu

Ale z biegiem czasu patrzysz na wszystko poważniej, poznajesz siebie, 
podpowiadają ci trenerzy, w czym jesteś dobry, w czym się sprawdzasz, 
co w tobie „ma największą przyszłość”, gdzie twoje cechy i talenty 
są najbardziej przydatne. No i tak dochodzisz właśnie do wniosku, 
że powinieneś być obrońcą, pomocnikiem albo napastnikiem.

Grasz w piłkę, spełniasz swoje marzenia – dziś ekstraklasa, a jutro? Jakie 
masz plany, marzenia?
Na razie skupiam się na tym, by wywalczyć sobie miejsce w podstawowym 
składzie w Śląsku Wrocław i grać regularnie na dobrym poziomie. A później 
czas pokaże – na pewno chciałbym kiedyś spróbować swoich sił za granicą.

Mówiliśmy, że każdy chłopiec chce być wielkim piłkarzem, marzy, żeby grać 
jak Ronaldo, Messi, Lewandowski. Wielu zaczyna wcześnie trenować. 
Ale wiadomo, że tylko nielicznym udaje się grać potem w ekstraklasie czy 
reprezentacji. Co trzeba w sobie mieć, jak trenować, żeby wygrać swoje 
marzenia?
Uważam, że trzeba być systematycznym w treningach, nigdy nie 
odpuszczać, grać każdy mecz tak, jakby od niego miało zależeć wszystko. 
Tym bardziej, że przecież nie wiesz, kto na ciebie patrzy, kto cię obserwuje. 
Trzeba być również cierpliwym, z pokorą przyjmować uwagi trenerów, gdy 
coś nie wychodzi, nie idzie po twojej myśli. Ale trzeba też być upartym, 
"zawzięty" w dobrym tego słowa znaczeniu, nie załamywać rąk, trenować 
wciąż tak samo ciężko. Bo piłka jest przewrotna i w krótkim czasie wszystko 
może obrócić się o 180 stopni, także na twoją korzyść. Ja jestem tego 
przykładem. 

Poradź młodym chłopcom: warto zaczynać przygodę ze sportem, z piłką 
wiedząc, że przecież nie każdy z nich zrobi karierę? Mówiąc inaczej, co daje 
kontakt ze sportem, czego sport uczy, co kształtuje w człowieku? 
Sport kształtuje charakter, uczy samodyscypliny. Masz obowiązki, musisz 
pracować na treningach, nauczyć się wybierać, rezygnować z niektórych 
rzeczy, pokonywać swoje słabości. Nie wspominam o korzyściach dla 
zdrowia – ruszasz się, będziesz umiał potem cieszyć się aktywnością, 
ruchem, zmęczeniem. Polubisz to, w dorosłym życiu częściej może 
wybierzesz spacer, bieganie, rower, zamiast siedzenia przed telewizorem. 
A do tego poznasz fajnych ludzi, nawiążesz przyjaźnie nie tylko przy stole, 
ale na boisku. Bo będziesz często z kolegami z drużyny można powiedzieć 
"w bojowych warunkach", w różnych sytuacjach. No i sport to również wiele 
wspomnień i przygód.

Jak oceniasz naszą ligę? Zachwycamy się ligą hiszpańską, włoską, angielską 
– wielkie czasy naszych drużyn ligowych tylko wspominamy. Dlaczego tak 
jest? Dlaczego nasze czołowe drużyny szybko odpadają z rozgrywek 
pucharowych?
W mojej ocenie nasza liga z roku na rok jest coraz lepsza, wydaje mi się, 
że jej poziom idzie w górę. Na pewno ważną rolę w tym, gdzie się plasujemy 
w światowym ligowym futbolu grają pieniądze. Wystarczy porównać bazy 
treningowe i akademie piłkarskie, jakie mają najlepsze ligi świata. 
To kosztuje. Cieszy fakt, że w Polsce również pod tym względem idziemy 
do przodu, ale to wszystko wymaga czasu i trochę jeszcze potrwa, zanim 
będziemy mogli mierzyć się jak równy z równym z topowymi zespołami.

Co po piłce? Co będziesz robić, kiedy trzeba będzie zawiesić korki na kołku? 
Jak planujesz swoją przyszłość, kiedy zakończysz piłkarską karierę? Myślisz 
już o tym?
Nie, jeszcze nie czas o tym myśleć. Ale czasem gdzieś po głowie chodzi mi 
taki pomysł, żeby za ileś tam lat otworzyć własną restaurację.
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Nowy zarząd OSP w Woli Zaradzyńskiej

W piątek 25 czerwca br. w Szkole Postawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyło 
się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Woli Zaradzyńskiej. 

Po odczytaniu sprawozdań: z działalności jednostki, finansowego i komisji 
rewizyjnej, podjęto uchwałę o uhonorowaniu druha Józefa Rożka tytułem 
honorowego naczelnika, a druha Józefa Anuszczyka tytułem honorowego 
gospodarza jednostki. Ustępującemu zarządowi zostało udzielone 
absolutorium. 
Wybrano nowy zarząd w składzie: prezes - Jan Wawrzko, naczelnik 
- Przemysław Kłaniewski, skarbnik - Inga Filipowska, drugi wiceprezes 
- Grażyna Siara, zastępca naczelnika - Piotr Ostrowski, gospodarz - Adam 
Kłaniewski, członek zarządu - Marcin Kotlicki.
Wybrano również nowy skład komisji rewizyjnej: Marcin Demrych, Mariusz 
Łagowski, Marcin Frączkiewicz.
Nowemu zarządowi życzymy samych sukcesów nowej kadencji.

"Między Nerem a Dobrzynką" 
najlepszą książką o Ziemi Łódzkiej!

24 maja br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie nagród Złoty Ekslibris 
i Superekslibris za 2019 r. Nagrodę w kategorii "Najlepsza Książka o Ziemi 
Łódzkiej" zdobyła pozycja pt. "Między Nerem a Dobrzynką – dzieje 
Ksawerowa, Widzewa, Woli Zaradzyńskiej, Teklina, Żdżar, Dąbrowy, Nowej 
Gadki" (autor Roman Kubiak).

Inicjatorem powstania książki, która została wydana przez Urząd Gminy 
Ksawerów, był wójt gminy i jej gospodarz Adam Topolski. Mieszkańcom 
naszej gminy, którzy jeszcze nie odebrali nagrodzonego wydania 
przypominamy, że można je bezpłatnie odebrać w Urzędzie Gminy 
Ksawerów za okazaniem pierwszej strony PIT za 2020 potwierdzającej 
miejsce zamieszkania w Ksawerowie. Zainteresowane osoby spoza gminy 
Ksawerów zapraszamy do naszego GDKzB, gdzie można zakupić książkę.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. OSP w Woli Zaradzyńskiej

Nowy zarząd OSP w Woli Zaradzyńskiej

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Fot. Red.

Kolejny raz pominięto gminę Ksawerów

W piątek 11 czerwca br. premier ogłosił wyniki naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których 
funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (tak zwane 
PGR-y).

Gmina Ksawerów złożyła 3 wnioski o udzielenie wsparcia na następujące 
zadania inwestycyjne:
• przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie,
• budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy 

ul. Rzepakowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem,
• budowa Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ref. Gospodarki Komunalnej

Zgodnie z wymogami naboru, wszystkie przygotowane przez naszą gminę 
wnioski, zostały zaopiniowane pozytywnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa. Niestety, pomimo tego, kolejny raz gmina Ksawerów została 
pominięta w podziale środków pochodzących z rządowego funduszu.
Liczba wniosków, która spłynęła w ramach naboru do programu, znacznie 
przekroczyła kwotę, jaka została przeznaczona na wsparcie dla gmin 
i miejscowości popegeerowskich. Premier Mateusz Morawiecki 
zapowiedział jednak, że w ramach Polskiego Ładu program wsparcia dla 
gmin popegeerowskich będzie dalej realizowany.
Gmina Ksawerów na pewno skorzysta z kolejnej możliwości ubiegania 
się o środki finansowe na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich.

Fot. Red.

Budowa nowego budynku ŚDS-u (na zdjęciu obecny dom)

nadal pozostaje sprawą otwartą

Ref. Gospodarki Komunalnej

Gruntowna przycinka na Widzewie

Otoczenie Gminnego Przedszkola w Widzewie oraz sąsiedniego placu 
zabaw nabrało blasku po wizycie gminnej brygady. Ekipa pracowników 
gospodarczych wykosiła trawę oraz poprzycinała krzewy na całym terenie. 
Przedszkolaki, jeszcze przed wakacjami, mogły bezpiecznie korzystać 
z terenów zielonych.

Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Widzewie

Fot. UG Ksawerów



Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym!

Przypominamy o trwającym od 1 kwietnia 2021 r. Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Obowiązkową metodą spisu jest samospis internetowy, którego można 
dokonać samodzielnie na stronie spis.gov.pl. W przypadku braku 
możliwości dokonania samospisu we własnym zakresie, w Urzędzie Gminy 
Ksawerów został przygotowany Gminny Punkt Spisowy, w którym można 
dokonać samospisu, korzystając z  pomocy członków Gminnego Biura 
Spisowego.
Można także spisać się telefonicznie poprzez infolinię GUS 22 279 99 99, 
wybierając kanał  "Spisz się przez telefon".
W przypadku niedokonania samospisu skontaktuje się z Państwem 
rachmistrz spisowy, któremu nie możecie odmówić udzielenia informacji. 
Powołanie się wtedy na możliwość dokonania samospisu internetowego 
traktowana będzie jako odmowa, co skutkuje niezwłocznym wszczęciem 
postępowania egzekucyjnego.
Spiszmy się. Nie zwlekajmy.

Gminne Biuro Spisowe w Ksawerowie
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Brak ofert na letni wypoczynek

Młodzieży marsz w kamasze!
Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

W dniu 16 czerwca br. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej 
powołanej Zarządzeniem nr 74/21 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 
czerwca 2021 r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów w 2021 roku, 
nie dokonano rozdziału dotacji, gdyż na powyższe zadanie nie wpłynęła 
żadna oferta.

Komisja Lekarska pracowała będzie w dniach 1-28 września 2021 roku 
w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 10/12 w SPZOZ PABIAN-MED. Osoby 
wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu 
i terminie określonym w wezwaniu. Dla Gminy Ksawerów wyznaczono 
termin zgłaszania: 23, 24 oraz 28 września br.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:
• mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej 

kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem, 
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień 
właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Spraw Obywatelskich

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Sklep mięsny "Leberka"

Skąd pomysł na taką nazwę sklepu, co dokładnie oznacza "leberka"?
Nazwa sklepu zapożyczona została z gwary łódzkiej i oznacza pasztetową 
lub wątrobiankę - charakterystyczne dla naszego regionu produkty 
mięsne, które oczywiście polecamy mieszkańcom gminy w naszym 
sklepie. Leberka świetnie nadaje się na kanapki. Chyba nie ma nic 
smaczniejszego od świeżej, chrupiącej bułki z leberką i kiszonym 
ogórkiem. Co ciekawe, taką pasztetową można samodzielnie wykonać 
w domu i wcale nie jest to takie trudne. Potrzebne są tylko chęci 
i trochę samozaparcia.

W co jeszcze, oprócz wspomnianej leberki, można się zaopatrzyć w Pani 
sklepie?
Jesteśmy małym, rodzinnym przedsiębiorstwem. Chwalimy się świeżym 
mięsem wołowym, wieprzowym, drobiowym oraz smacznymi wędlinami. 
Współpracujemy z polskimi hodowcami przede wszystkim z regionu 
łódzkiego, którzy nie stosują nastrzyków i innych "dodatków". Dostawy 
mamy kilka razy w tygodniu, także produkt jest zawsze świeży. 
Lokalizacja sklepu też nie jest przypadkowa, wcześniej mieścił się tutaj 
sklep mięsny. Niestety, opinie na temat jakości tamtych produktów były 
bardzo różne. Mamy nadzieję, to zmienić. 

Z CYKLU NOWE MIEJSCA W GMINIE

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Rozmowa z , menedżerką nowego sklepu 
mięsnego mieszczącego się w centrum Ksawerowa.

Aleksandrą Lewandowską

Elektroniczna karta dużej rodziny

Od 9 czerwca br. wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały formę 
karty elektronicznej. Oznacza to, że posiadając tradycyjną Kartę Dużej 
Rodziny nie będzie trzeba składać wniosku o domówienie jej elektronicznej 
formy. 

Każdy posiadacz karty będzie mógł ją wyświetlić w aplikacji mObywatel. 
Rodzice będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny. 
Aplikacja mKDR, która była wykorzystywana do tej pory, została zamknięta 
z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, które nie posiadają dostępu do aplikacji mObywatel (np. 
cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Fot. Red.

GOPS

Sklep "Leberka"
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Zapiekane naleśniki ze szpinakiem i mozzarellą

- wg przepisu mieszkanki ul. Wschodniej 

Fot. internet / kuchennewzlotyiupadki.pl

Sezonowe naleśniki - wyśmienite ze świeżym szpinakiem i mozzarellą

Redakcja

Przygotowanie ciasta naleśnikowego: 
Wbij jajka do miski, wlej szklankę mleka oraz szklankę wody. Dodaj sól 
i łyżkę oleju roślinnego (może być ryżowego lub z pestek winogron). 
Miksuj ciasto przez kilka minut na gładką masę, a następnie odstaw na 30 
minut. Posmaruj patelnię odrobiną oleju, wlej odpowiednią ilość ciasta 
i usmaż naleśniki. 

Składniki - ciasto naleśnikowe:
- 0,5kg mąki
- 2 jajka
- ok. 1 szklanki mleka
- ok. 1 szklanki wody gazowanej
- pół łyżeczki soli
- 1 łyżeczka oleju

Składniki - farsz:
- 1 kg świeżego szpinaku
- 20 dag sera mozzarella
- 1 łyżka mąki
- 1 łyżka masła
- 2 ząbki czosnku
- sól i pieprz (do smaku)
- kilka plasterków żółtego sera

Przygotowanie farszu: 
Podsmaż szpinak na patelni i odparuj wodę. Dodaj łyżeczkę oleju 
i drobno posiekany czosnek. Całość wymieszaj i smaż na małym ogniu. 
Dopraw pieprzem i solą. Dodaj mozzarellę i zasmażkę przygotowaną 
z mąki i masła. Całość wymieszaj i smaż do momentu, aż ser się rozpuści. 
Tak przygotowany farsz nałóż na naleśniki i zwiń je tak jak krokiety. 
Przygotowane naleśniki ułóż na blaszce wyłożonej papierem do 
pieczenia. Na wierzchu rozłóż równomiernie kilka plasterków żółtego 
sera. Zapiecz w piekarniku (temperatura 200 stopni) przez około 40 
minut. Smacznego!

Uwaga:
Ser mozzarella możesz zastąpić serem gorgonzola (w podobnej ilości). 
Ser gorgonzola ma intensywniejszy, charakterystyczny zapach 
i ostrzejszy smak, który doskonale komponuje się ze szpinakiem. 

Pani Marzena Kmieć - Pighinelli mama Victorii, do niedawna mieszkanka 
tego odległego kraju, w atrakcyjnej formie przybliżała dzieciom  bogactwo 
kulturowe Brazylii. Zainicjowane zabawy i zajęcia dały możliwość niezwykle 
twórczego spędzenia czasu. Dzieci poznały flagę tego państwa, tradycje 
karnawałowe, najbardziej znany sport i tańczyły brazylijskie tańce. Po 
obejrzeniu prezentacji multimedialnej namalowały dwie duże flagi Brazylii 
i nauczyły się kilku podstawowych zwrotów w języku portugalskim. Słodki 
poczęstunek z kuchni brazylijskiej, pyszne owoce i smakowite lody, były 
oczekiwanym akcentem kończącym niezapomniane spotkanie.

SP w Woli Zaradzyńskiej

SP w Woli Zaradzyńskiej

Podróże małe i duże - Brazylia

Polonezem na zakończenie przedszkola

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka dzieci z najstarszej grupy 
przedszkolnej "Misie" przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 
wybrały się do słonecznej Brazylii. 

Tańcząc uroczystego poloneza, przepełnionego gracją ruchów i dostojnych 
kroków, dzieci z grupy 6-latków przy Szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej zakończyły swoją przygodę z przedszkolem. Dziękujemy 
za wspólnie spędzone chwile!

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Dzień dziecka w południowoamerykańskim klimacie 
był fantastycznym, niezapomnianym wydarzeniem

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Uroczysty polonez w wykonaniu przedszkolaków z Woli Zaradzyńskiej
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Jak zostać wójtem?
3...2...1...koniec roku szkolnego

- początek wakacji!

Włodarz gminy Ksawerów Adam Topolski w czerwcu uczestniczył 
w spotkaniu z uczniami Szkoły Podstawowej w Ksawerowie. Dzieci 
przygotowały specjalną konferencję (trwającą dwie godziny lekcyjne), 
podczas której zadawały wójtowi nurtujące je pytania.

W dniu 25 czerwca br. uczniowie obydwu szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Ksawerów wzięli udział w akademiach z okazji 
zakończenia roku szkolnego. 

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego obchody zostały 
podzielone na grupy. Wychowankom klas 8, którzy w tym roku kończą 
szkołę i uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, wójt Adam Topolski osobiście 
wręczył dyplomy oraz upominki. Pozostali uczniowie z wysoką średnią 
otrzymali gratulacje, dyplomy i upominki od radnych. Wszystkim 
wyróżnionym (łącznie 132 uczniom) wypłacono stypendia za wyniki 
w nauce. Najlepsza średnia ocen w Szkole Podstawowej w Ksawerowie 
to 5,62 a w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 6,00.
Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom wspaniałych, 
słonecznych i bezpiecznych wakacji! 

W uroczystościach zakończenia roku szkolnego uczestniczyli radni gminy 
Ksawerów. W Szkole Podstawowej w Ksawerowie udział wzięła radna 
Monika Markiewicz a w Szkole Podstawowej w Woli Zardzyńskiej 
wiceprzewodnicząca rady gminy Anna Szcześniak - Rydz, radna Urszula 
Świątkowska oraz radna Monika Nocuń.

Część z nich związana była z obecnie pełnioną funkcją, inne były bardziej 
prywatne. Uczniowie pytali o wspomnienia z pierwszego dnia pracy jako 
wójta, o cechy charakteru pożądane na pełnionym stanowisku oraz 
możliwość kandydowania na kolejną kadencję. Pytania o plany na 
przyszłość dotyczyły powstania bezpłatnej strefy Wi-Fi, szkoły średniej oraz 
chodnika przy ul. Zachodniej (w kierunku Pabianic). Nasz włodarz został 
odpytany również z pracy wykonywanej przed objęciem funkcji wójta oraz 
z pasji do żeglarstwa, muzyki i swoich zdolności kulinarnych.
Wójt również zadał uczniom kilka pytań dotyczących m.in. historii 
modernizowanej linii tramwajowej oraz wiedzy na temat pracy Rady Gminy 
Ksawerów i urzędu. Za poprawne odpowiedzi sekretarz gminy Monika 
Sroczyńska wręczała drobne upominki.
Podczas spotkania z w wójtem naszej gminy rozstrzygnięto konkurs 
"Ksawerów 2071", w którym uczniowie przedstawiali swoje wizje 
Ksawerowa za 50 lat. Prace zostaną złożone w kapsule czasu, która zostanie 
zakopana przy okazji modernizacji linii tramwajowej 41.
Zwycięzcy konkursu: I miejsce - Iga Szymczak (klasa 3a), I miejsce - Daria 
Dolna (klasa 3b), II miejsce - Jan Kozłowski (klasa 1b), II miejsce - Adrian 
Nocuń (klasa 3a), II miejsce - Nikodem Kopania (klasa 3a), III miejsca - 
Małgorzata Kacprzak (klasa 1b), III miejsce - Oliwier Markiewicz (klasa 3a), 
III miejsce - Olivier Repetowski (klasa 3a), III miejsce - Sofia Carnieleto, 
(klasa 3b), IV miejsce - Beata Kotlińska (klasa 3a), IV miejsce - Franciszek 
Iwin (klasa 3b), V miejsce - Kinga Ziółkowska (klasa 2a), V miejsce - 
Magdalena Rzewuska (klasa 2c).
Wójt Adam Topolski otrzymał równiez kosz pełen listów, które uczniowie 
pisali do siebie (z założeniem, że odczytają je w przyszłości - czyli za 50 lat) 
oraz do przyszłych mieszkańców gminy Ksawerów. Listy również zostaną 
umieszczone w kapsule czasu.

Fot. UG Ksawerów

Uczniowie w trakcie spotkania z wójtem

Fot. UG Ksawerów

Laureaci konkursu "Ksawerów 2071" z gospodarzem gminy Ksawerów

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.

Fot. Red.

Uczniowie w trakcie akademii w Szkole Podstawowej w Ksawerowie...

...oraz w Woli Zaradzyńskiej
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Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.com

Zapraszamy mieszkańców gminy Ksawerów na cykl imprez plenerowych 
"Piknik u Hoffmana", organizowanych na terenie GDKzB w Ksawerowie.

Pierwsza impreza odbędzie się już 10 lipca br., gdzie od godz. 15.00 
na najmłodszych mieszkańców będą czekały takie atrakcje jak m.in.: 
dmuchańce, animacje i strefa gastronomiczna. O godz. 17.30 na scenie 
letniej wystąpi PAVEL SAMOKHIN i PRZYJACIELE. Muzyka którą usłyszymy, 
to energetyczna mieszanka jazzu, funky, ska, starego, dobrego rock'n'rolla 
oraz wschodniego folku wzmocnionego mocnym, rockowym brzmieniem. 
Do tego dochodzi rosyjska charyzma i kozacka energia lidera zespołu, 
Pawła Samokhina! Na zakończenie festynu do tańca zaprosi wszystkich 
zespół  THE FLAME. Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 22.00.

31 lipca br. ponownie zapraszamy mieszkańców na godz. 15.00 do GDKzB 
w Ksawerowie. Oprócz atrakcji dla dzieci i strefy gastronomicznej, na scenie 
letniej (o godz.17.30) wystąpi zespół PERŁA I BRACIA, który wykonuje 
romską muzykę wokalno – instrumentalną. W repertuarze grupy znalazły 
się stare utwory grywane przez Romów, zaaranżowane w różnych stylach 
muzycznych nawiązujących m.in. do swingu i muzyki bałkańskiej. Zespół 
ma na swoim koncie sześć płyt oraz liczne koncerty w kraju, jak i poza jego 
granicami w tym m.in. w Niemczech, Holandii, Czechach i Belgii. 
Na zakończenie imprezy, do wspólnego tańca przy gorących rytmach, 
porwie wszystkich doskonale znany w Ksawerowie ACTIVE&DANCE PAWEŁ 
KASZNICKI. Zakończenie festynu zaplanowane zostało na godz. 22.00.

          5 września br. 
       z cyklu "Piknik u Hoffmana". Ponownie zapraszamy serdecznie 
        do GDKzB w Ksawerowie wszystkich mieszkańców gminy. Od godz. 
15.00 na najmłodszych będą czekały atrakcje w postaci dmuchańców 
i animacji. Dwie godziny później na letnią scenę wkroczą...piraci. To teatr 
PICCOLO z Łodzi, który wystawi przedstawienie pt. "PIRACI KAPITANA 
HAKA". O godz.19.00 odbędzie się koncert finałowy - na scenie wystąpi 
KAPELA FAKIRY. Repertuar zespołu stanowią piosenki wynikające 
z obserwacji rzeczywistości, śmiesznostek, przywar i uroków życia. 
Stylistycznie nawiązują do muzyki folkloru miejskiego. Uzupełnieniem 
są znane piosenki muzyki popularnej i biesiadnej. Kapela bierze udział 
w przeglądach i festiwalach organizowanych w kraju jak i zagranicą. Artyści 
mają również na koncie nagrania telewizyjne m.in. dla TVP oraz POLSAT. 

Wszystkie imprezy z cyklu "Piknik u Hoffmana" odbędą się pod Patronatem 
Wójta Gminy Ksawerów. 

w godz. 15.00 – 21.00 odbędzie się ostatnia impreza "Piknik u Hoffmana" 

- zapraszamy mieszkańców na lipcowe festyny!

Fot. alekultura.org

Fot. GDKzB

Zespół Perła i Bracia

GDKzB

"Niedziela u Hoffmana" z Marcinem Dańcem

"Niedziela u Hoffmana" z Marcinem Dańcem w roli głównej już za nami. 
Impreza, która odbyła się w GDKzB w Ksawerowie 27 czerwca br., była udana 
pod każdym względem. 

Marcin Daniec to doskonale znany satyryk i artysta kabaretowy. 
W towarzystwie Leszka Bonara - prowadzącego niedzielną imprezę, nasza 
gwiazda wieczoru wprowadziła przybyłych gości we wspaniały nastrój. 
Ksawerowska publiczność bawiła się znakomicie! GDKzB
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Historyczny sukces naszych koszykarek - trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski!

13 czerwca br., po zwycięstwie nad zespołem UKS Trójka Żyrardów w meczu 
o trzecie miejsce, drużyna BASKET 4EVER KSAWERÓW prowadzona przez 
trenerkę Edytę Koryznę i asystenta Michała Chudzickiego zdobyła brązowy 
medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategorii U15K!

Jest to historyczny sukces i pierwszy medal zdobyty dla zespołu 
z Ksawerowa. Najlepszą zawodniczką drużyny została Natalia Chałupka, 
a do najlepszej piątki turnieju została wybrana Julia Koryzna. Gratulujemy 
wszystkim zawodniczkom i trenerom świetnej postawy w turnieju 
finałowym i życzymy kolejnych sukcesów w  następnym sezonie 2021/2022.

Fot. Basket4EVER

Brązowe medalistki z Ksawerowa ze sztabem szkoleniowym i najwierniejszymi kibicami drużyny

Najlepsza zawodniczka naszej drużyny, ksawerowianka

i kadrowiczka Polski, Natalia Chałupka

Basket 4EVER Ksawerów

Fot. Pmedia Foto

Trzecie miejsce młodych piłkarzy

na turnieju w Zakopanem!

Po trzech dniach piłkarskich zmagań chłopcy z rocznika 2011/2012 grający 
w naszym GKS-ie Ksawerów zdobyli III miejsce na piłkarskim turnieju BIELIK 
CUP ZAKOPANE 2021.

W zawodach (odbyły się na początku czerwca) udział wzięło łącznie 
15 drużyn z całej Polski. Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów rywalizowali 
z takimi zespołami jak m.in.: Młodzik Radom, Stal II Rzeszów czy 
Reprezentacja Footbal Academy. Rozgrywkom towarzyszyły fantastyczne 
emocje, piłkarska rywalizacja, momenty wzruszenia i łzy szczęścia. Nasi 
chłopcy zdobyli nowe, cenne umiejętności i niezbędne, piłkarskie 
doświadczenie. Serdeczne podziękowania dla fantastycznych rodziców 
za pomoc na turnieju i najlepszy doping! GKS Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Brawo Ksawerów! Brązowi medaliści na podium w Zakopanem



nr 5/2021WWW.GMINA.KSAWEROW.COM16

SPORT

W nowych strojach po Puchar Wójta Gminy Ksawerów!

Pierwsze miejsce w turnieju

z okazji 75-lecia klubu Włókniarz Pabianice

Ponownie najlepsi w powiecie!

Fantastycznie rozpoczęli wakacje młodzi chłopcy z rocznika 2011/2012, 
którzy po fantastycznej grze zajęli I miejsce w turnieju z okazji 75-lecia 
klubu Włókniarz Pabianice.

W zawodach, które odbyły się 26 czerwca br., udział wzięło łącznie 
10 drużyn z woj. łódzkiego. Nasi młodzi piłkarze pokazali ogromne 
zaangażowanie, serce do gry i przede wszystkim sportowe emocje 
przypieczętowane wspaniałymi golami. Dwóch chłopców znalazło się 
w najlepszej jedenastce turnieju: napastnik Natan Kubiak oraz bramkarz 
Bartek Smolarek. Gratulacje dla całej drużyny, trenera Roberta Górskiego 
oraz fantastycznych kibiców!

Po kolejnym, udanym sezonie, seniorska drużyna GKS-u Ksawerów zakończyła 

rozgrywki na trzecim miejscu w końcowej tabeli. Ponownie byliśmy najlepsi 

spośród drużyn naszego powiatu!

Najważniejszym założeniem trenera, oprócz walki o czołówkę tabeli, było 

ogranie naszej młodzieży. W zakończonych rozgrywkach udanie zadebiutowało 

pięciu młodych wychowanków, a przy lepszym terminarzu meczów 

z powodzeniem moglibyśmy "finalnie" wskoczyć na drugie miejsce w tabeli. 

Już dzisiaj zapraszamy kibiców do wspólnego dopingowania - zaczynamy już 

14 sierpnia. 

W piłkarskich zawodach rozegranych w niedzielę 27 czerwca br. na Stadionie 
Sportowym Gminy Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej udział wzięło 14 piłkarskich 
drużyn z woj. łódzkiego. GKS Ksawerów wystawił w swoim roczniku trzy zespoły. 
Młodzi piłkarze na codzień trenują i grają w strojach, które dostarczyła firma 
DECATHLON.

W turnieju oprócz gospodarzy udział wzięły zaproszone drużyny: Grabka Grabica, 
Orzeł Piątkowisko, Jagielonia Tuszyn (2 zespoły), MKS Zduńska Wola, Lechia 
Tomaszów (2 zespoły), GKS Bełchatów (2 zespoły), ŁAF Południe i CRI Pabianice. 
Łącznie rozegrane zostały 92 mecze (każdy trwał 10 minut), które toczyły się 
nieprzerwanie na czterech boiskach. W przerwie obiadowej przeprowadzone 
zostały dwa konkursy "Decathlon Challenge" - oddzielnie dla trenerów i dla 
zawodników, których celem było uzbieranie jak największej liczby punktów poprzez 
kopnięcia piłką do maty celnościowej. Na koniec imprezy został wyłoniony 
zwycięzca konkursu fotograficznego na najbardziej kreatywne i oryginalne zdjęcie 
wykonane w trakcie turnieju (Gratulacje dla drużyny MKS Zduńska Wola).
Oprócz medali i pucharów, które otrzymali wszyscy zawodnicy, młodzi piłkarze GKS-
u Ksawerów otrzymali również pamiątkowe szaliki klubowe. Dla najlepszych 
zawodników drużyn zostały ponadto przydzielone indywidualne statuetki MVP. 
Z GKS-u Ksawerów zostali wyróżnieni: Mateusz Kacprzyk, Antoni Tustanowski oraz 
Miłosz Błaszczak.
Prezes GKS-u Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk serdecznie dziękuje wszystkim tym, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację sportowej imprezy.

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Nasi młodzi piłkarze z rocznika  2011/2012 są w doskonałej formie 

Chłopcy z rocznika 2013/2014 zagrali  fantastycznie w czerwcowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Fot. Red.


