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 Wakacyjne "Pikniki u Hoffmana"

- bawiliśmy się doskonale!
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Za nami trzy plenerowe imprezy - "Pikniki u Hoffmana", zorganizowane przez GDKzB 
w Ksawerowie, pod Patronatem Wójta Gminy Ksawerów. Atrakcji dla nikogo nie zabrakło,
fantastycznej atmosfery również. Niech żałują Ci, którzy nie przyszli, bo bawiliśmy 
się doskonale!
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Doktor Bodnar: Amantadyna "odcina"
koronawirusa

Fot. Przychodnia Optima w Przemyślu
         www.przychodnia-przemysl.pl

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie
kolejnych, dużych inwestycji 

Fot. Red.

Traktor Zaporożec z Ksawerowa wraca
z konkursu z pucharem!

Fot. Archiwum
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AKTUALNOŚCI

Sierpniowe sesje Rady Gminy Ksawerów

W wakacje radni obradowali dwukrotnie: 11 oraz 23 sierpnia br. odbyły się 
odpowiednio XL oraz XLI posiedzenia Rady Gminy Ksawerów. Zgodnie 
z przyjętym porządkiem obrad, radni wysłuchali informacje o pracy wójta  
w okresie między sesjami oraz rozpatrzyli istotne projekty uchwał. Przed 
rozpoczęciem obrad w dniu 11 sierpnia radni wspólnie z gospodarzem 
gminy wójtem Adamem Topolskim i sekretarz Moniką Sroczyńską stanęli 
do pamiątkowego zdjęcia, które trafi do ksawerowskiej kapsuły czasu.

W trakcie sierpniowych obrad radni przyjęli uchwały mówiące m.in. o: 
• zmianach w temacie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w Ksawerowie (dotyczy to m.in. rejonu ograniczonego ulicami: Jana 
Pawła II, Mały Skręt, Zachodnia i Łódzka, oraz rejonu ograniczonego 
ulicami: Boczna, Kosmowskiej, Wolska, Wschodnia)

• przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy 
Ksawerów na lata 2021-2024"

• ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy 
Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej oraz cennika opłat za korzystanie 
z obiektu

W dniu 23 sierpnia Komisja Samorządowo-Społeczna sprawdziła stan 
utrzymania i przygotowania do nowego roku szkolnego dwóch szkół 
podstawowych oraz Gminnego Przedszkola w Widzewie. 
- Wspólnie z radnymi, w trakcie objazdowego 
posiedzenia komisji, sprawdziliśmy przygotowanie
gminnych placówek oświatowych do nowego
roku szkolnego. Nie mieliśmy żadnych uwag
w tym temacie, także dzieci mogą śmiało 
wracać do sal przedszkolnych i szkolnych ław
- mówi Bogdan Dublewski, radny gminy
i przewodniczący Komisji Budżetu, 
Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- Na wcześniejszej komisji, tej dotyczącej XL sesji
z dnia 11 sierpnia br., radni pracowali przede wszystkim nad tematem  
ośrodka zdrowia SP ZOZ MEDiKSA. Jego dyrektor, doktor Marek Kiljański, 
przedstawił nam aktualną sytuację placówki, łącznie z kwestią zbycia działki 
i nabycia innego placu. Bieżących spraw dotyczących ośrodka jest bardzo 
dużo, stąd my radni, w ostatnim czasie zajmujemy się nimi na każdym 
posiedzeniu komisji. Oprócz wspomnianego tematu omawialiśmy uchwały

związane z planami zagospodarowania przestrzennego, nie mniej istotne 
uchwały budżetowe, a także kwestie związane z bezpieczeństwem 
na gminnych drogach, szczególnie w ruchu pieszym i rowerowym - dodaje 
radny Dublewski.

Ta fotografia zostanie zamknięta w kapsule czasu - przy okazji przypominamy
i zachęcamy mieszkańców do spisania (na kartce A5) i przekazania  do Urzędu 
Gminy swoich wyobrażeń i przewidywań o gminie Ksawerów za 50 lat, 
które zostaną umieszczone w kapsule

Fot. Red.

Fot. Archiwum

Redakcja

Radny Bogdan Dublewski

Wybieramy Sołtysa i Radę Sołecką

Urząd Gminy Ksawerów poszukuje pracownika 

na 1/2 etatu (praca w systemie zadaniowym), 

który zajmowałby się pracami 

porządkowymi (sprzątanie) 

na Stadionie Gminy Ksawerów 

w Woli Zaradzyńskiej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

pod numerem tel.: 42 213 80 50
Redakcja

Szukamy osoby do pracy

Zapraszamy na zebranie wiejskie
sołectwa Ksawerów - Południe

Zebranie odbędzie się w dniu

w Szkole Podstawowej im. dr Henryka Jordana
w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33

Od godziny 17:00 będzie możliwość skorzystania 
z punktu Narodowego Spisu Powszechnego 2021. 

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy 
i zapraszamy wszystkich, którzy nie dopełnili 

jeszcze tego obowiązku.

28 września (we wtorek)
o godz. 17:30

Redakcja
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GOŚĆ WYDANIA

Rozmowa z doktorem Włodzimierzem Bodnarem, pulmonologiem 
z Przemyśla, który od początku pandemii stosuje amantadynę do leczenia 
infekcji wywołanych przez koronawirusa.

Co to jest amantadyna? Jakiego rodzaju jest to lek? 
Amantadyna to organiczny związek chemiczny, który ma w swej budowie 
grupę aminową, krótko mówiąc: amantadyna to amina. Cząsteczka 
amantadyny ma strukturę zbliżoną do budowy diamentu, jest chyba jedną 
z najmniejszych, które wykorzystuje się do produkcji leków. Doskonale się 
wchłania, wnika do każdej komórki w organizmie. Powszechnie uważa się, 
że amantadyna jest stosowana w leczeniu choroby Parkinsona, ale to 
nieprawda, bo pierwotnie wprowadzono ją na rynek (lata 90. ubiegłego 
wieku) jako lek przeciwwirusowy, w leczeniu grypy typu A (stwierdzono 
96-procentową skuteczność tego leku!). Dopiero później zauważono, że jest 
też przydatna w leczeniu choroby Parkinsona.

Czy znany jest mechanizm działania tego leku?
Nie, nie wiemy dokładnie jak działa amantadyna, prawdopodobnie działa 
wielokierunkowo. Ale to nie jest wyjątek – nie znamy mechanizmu działania 
wielu leków, na przykład nie wiemy jak działają niektóre antybiotyki. 

Pan zdecydował się na włączenie do leczenia CVID-19 amantadyny już 
na początku pandemii. To pozarejestracyjne zastosowanie tego leku, czyli 
stosowanie go na inne schorzenia niż jego rynkowa rekomendacja, 
autoryzacja. Nie obawiał się Pan ryzyka? Przecież stosując ten 
niesprawdzony w leczeniu zakażania koronawirusem lek nie wiedział Pan, 
czy komuś nie zaszkodzi?
Leczę choroby wirusowe od wielu lat i od początku pandemii byłem 
zdecydowany, że będę szukał sposobu leczenia zakażenia koronawirusem, 
leku na tę infekcję. Rozważałem zastosowanie kilku leków, ale po 
publikacjach na temat amantadyny już z okresu pandemii zdecydowałem 
się właśnie na amantadynę. Uważam, że nie jest to lek toksyczny, można go 
"nakładać" na wszystkie inne leki Oczywiście nie należy go brać 
samodzielnie, to podkreślam mocno – nie należy tego robić bez konsultacji 
z lekarzem, bez wizyty u lekarza, bez jego rekomendacji. Trwają badania 
kliniczne skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19, zlecone przez 
ministra zdrowia, a prowadzone pod nadzorem Agencji Badań Medycznych, 
ale nie są jeszcze skończone. Zlecono je między innymi dzięki temu, 
że zacząłem ponad rok temu stosować amantadynę do leczenia infekcji 
spowodowanych przez koronawirusa.

Każdy lek powoduje jednak – oprócz pożądanego działania – również jakieś 
skutki uboczne. Niektórzy ostro krytykują Pana za stosowanie amantadyny, 
uważają że ta terapia nic nie daje, że może być szkodliwa, wreszcie – że wirus 
szybko uodparnia się na działanie tego leku.
Przy amantadynie nie mówimy o działaniach ubocznych, a jedynie 
niepożądanych, czyli takich, które mogą występować, choć ich nie chcemy. 
Jednocześnie możemy te objawy (jak bezsenność, czy pobudzenie) 
korygować innymi lekami. W przypadku złej tolerancji leku  wystarczy lek 
odstawić i samoczynnie wydali się przez nerki. Bez następstw, po prostu 
zmniejszy swoje stężenie, bo lek nie ulega kumulacji w organizmie. 
Do dzisiaj brak jest jednoznacznych doniesień o działaniach ubocznych 
amantadyny. Mamy pewne przeciwwskazania, o których my jako lekarze 
doskonale wiemy. Na ten lek wirus nie powinien się uodpornić, gdyż 
mutacja wirusa nie zmienia jego cząsteczki. Zmiana układu aminokwasów 
w wirusie zmienia antygenowość w stosunku do przeciwciał żywiciela. 
A amantadyna to nie przeciwciało. To nie ten mechanizm działania leku – 
lek może być nieskuteczny tylko wtedy, gdy wirus całkowicie zmieni 
strukturę, inaczej mówiąc: gdy to będzie już inny wirus. Nie należy bazować 
na tych co krytykują leczenie, gdy sami niczego nie sprawdzili, nigdy nie 
stosowali amantadyny w leczeniu, a ich wiedza opiera się jedynie na 
przeczytanej ulotce, jaką dołączył producent. Można tak krytykować 
wszystko. Jednocześnie zapraszam do analizy  wszystkich leków 
stosowanych w medycynie – to producent zawsze zabezpiecza się przed 
nieznanymi mu roszczeniami, dodając wpisy w ulotce. Wystarczy spojrzeć 
na antybiotyki, które są powszechnie stosowane, a lista ich potencjalnych 
skutków ubocznych jest bardzo długa i – można powiedzieć – przerażająca. 
Jednocześnie nikt nie podnosi tego w dyskusji przepisując te leki na co 
dzień pacjentom, także w chorym na COVID-19.

Jaka według Pana jest skuteczność amantadyny w leczeniu zakażenia 
koronawirusem?
Z moich obserwacji wynika, że wirus jest blokowany w miarę szybko, 
amantadyna hamuje replikę wirusa – stabilizacja, a więc zahamowanie 
rozwoju choroby następuje w ciągu 2-3 dni. Sądzę, że lek działa również 
z podobną skutecznością w leczeniu nowych mutacji koronawirusa. Ale, na 
co wciąż zwracam uwagę, amantadyna nie jest lekiem, który w przypadku 
zakażenia koronawirusem załatwia wszystko – w większości przypadków tak 
nie jest, ponieważ po COVID-19 są często powikłania. Amantadyna jest 
moim zdaniem ważnym, ale jednym z kilku elementów leczenia tej choroby, 
do którego włącza się też szereg innych leków. Bo pierwsza sprawa to wirus 
jako patogen, przyczyna choroby i jego zwalczanie, zatrzymanie rozwoju 
infekcji – i tu przydatna jest amantadyna, która odcina wirusa. Druga rzecz 
– może ważniejsza – to następstwa toksycznego działania wirusa. Wszystkie 
reakcje prozapalne, obrzęki, wykrzepiania, do których dochodzi 
w organizmie to mechanizmy, które uruchomił wirus. Nie wolno o tym 
zapominać i myśleć, że tu wystarczy jedynie amantadyna i każdy po niej od 
razu odzyska sto procent zdrowia. Nie – przy zakażeniu koronawirusem 
trzeba wdrożyć odpowiednio dobraną terapię, żeby zahamować powikłania 
po COVID-19, skutki nawet krótkotrwałego działania koronawirusa na 
organizm. 

Chce Pan powiedzieć, że jeśli ktoś złapie koronawirusa i uwierzy tylko 
w amantadynę, to może za to drogo zapłacić zdrowiem? 
To bardzo prawdopodobne, jeśli nie sprawdzimy, czy nie ma powikłań 
po koronawirusie i – jeśli są – nie będziemy ich leczyć, do czego nie wystarczy 
już amantadyna. Tak jest zresztą w leczeniu wielu innych chorób – często 
inne leki stosuje się do zahamowania rozwoju choroby, inne do zwalczania 
jej powikłań. 

Fot. Archiwum

Doktor Bodnar: 

Amantadyna "odcina" koronawirusa

Doktor Włodzimierz Bodnar

Fot. Przychodnia Optima w Przemyślu / przychodnia-przemysl.pl



W SP ZOZ MEDiKSA jest coraz lepiej

Gabinet zabiegowy został przeniesiony na początek korytarza (pokój nr 9),

w planach jest powiększenie go o dodatkową część, która umożliwi

przyjęcie dwóch pacjentów jednocześnie

Fot. Red.

W maju br. rozmawialiśmy na łamach naszej gazety z nowym dyrektorem 

SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie, doktorem Markiem Kiljańskim. Pytaliśmy 

m.in. o ewentualne zmiany w funkcjonowaniu placówki, jej plany rozwojowe czy 

rozszerzenie oferty diagnostycznej skierowanej przede wszystkim do 

mieszkańców gminy Ksawerów. W sierpniu wróciliśmy do ośrodka zdrowia, żeby 

zapytać co zmieniło się od naszej ostatniej wizyty.

Panie dyrektorze, od naszej ostatniej rozmowy minęły ponad 3 miesiące. 

Jak dzisiaj pracuje MEDiKSA?

Sprawniej, szybciej, lepiej komunikując się z pacjentem. 

Mamy nową centralę telefoniczną - osoba dzwoniąca 

do ośrodka otrzymuje pełną, czytelną informację, 

może się również połączyć bezpośrednio 

z numerami wewnętrznymi. 

Rozmowy są rejestrowane, co zarówno 

dyscyplinuje nasz personel, jak i pomaga 

rozwiązać ewentualne kwestie sporne z naszymi 

rozmówcami. Pracujemy nad nową stroną 

internetową ośrodka zdrowia, na której pacjenci znajdą niezbędne informacje. 

Chciałbym również, aby po zalogowaniu się w odpowiedniej zakładce, była 

możliwość sprawdzenia swoich wyników badań diagnostycznych, bez 

konieczności ich osobistego odbioru w rejestracji placówki. Dzisiaj osoby, które 

odbierają swoje wyniki badań w naszej rejestracji, obsługiwane są kilka razy 

szybciej niż miało to miejsce dotychczas. Dzięki temu kolejka pacjentów skraca 

się. Za badania komercyjne płacimy w gabinecie zabiegowym, który został 

powiększony i przeniesiony na początek korytarza. Dlaczego? Żeby 

maksymalnie ograniczyć ryzyko "złapania" infekcji od przeziębionych 

pacjentów czekających pod gabinetami lekarskimi.

Moim zadaniem jest zachowanie i usprawnienie ciągłości pracy naszej 

placówki, dlatego nie obyło się bez kilku zmian personalnych. Jesteśmy jednym 

z nielicznych ośrodków zdrowia w powiecie, a może nawet w województwie, 

w którym pacjenci mają wypisane lekarstwa najczęściej tego dnia, w którym 

zgłaszają ich zapotrzebowanie. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy 

wypisywać recepty pacjentom przyjmującym leki na stałe nawet z półrocznym 

wyprzedzeniem, z możliwością realizacji e-recepty w dowolnej aptece. Tutaj 

chciałbym zaapelować o zbiorcze, wcześniejsze zgłaszanie zapotrzebowania na 

wszystkie kończące się leki, dzięki czemu nasz lekarz wypisze jedną, większą 

receptę w trakcie jednej "wizyty". Umożliwi to przyjęcie tzw. pacjentów 

nagłych, wymagających szybkiej i niezbędnej konsultacji lekarskiej. 

Fot. Archiwum

Doktor Marek Kiljański

Rozmawiał Bartosz Chmiela

31 lipca MEDiKSA zaszczepiła 43 mieszkańców gminy przeciwko COVID-19. 

5 września (podczas "Pikniku u Hoffmana") zaszczepiono 8 osób - czyli 100% 

więcej niż tego samego dnia w sąsiednich Pabianicach w trakcie Dni Pabianic, 

gdzie zaszczepione zostały 4 osoby. Redakcja
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Albo inne porównanie: gdyby po postrzale lekarz wyjął pacjentowi tylko kulę z 
rany, a jej nie oczyścił, nie usunął zniszczonych tkanek, nie pozszywał, nie 
założył opatrunku, nie podał krwi, antybiotyku, to w wielu przypadkach ta 
osoba nie miałaby szans na przeżycie. A z tego wynika jeszcze jeden ważny 
wniosek – pacjent zakażony koronawirusem musi trafić do lekarza, lekarz 
musi go zbadać, osłuchać i odpowiednio reagować, wdrożyć właściwe leczenie, 
a nie tylko porozmawiać z nim przez telefon i wypisać na przykład kolejny 
antybiotyk, bo to nic nie da, a często pogorszy sprawę.

Słowem: nie można leczyć chorego nie wiedząc co mu dolega, nie badając go. 
O to Panu chodzi?
Dokładnie. Skąd mam wiedzieć, rozmawiając z pacjentem przez telefon, czy 
chorując na COVID-19, albo już po przechorowaniu zakażenia, nie ma zamian 
w płucach? Mam pacjentów, którzy przychodzą do mnie po teleporadach, 
po dwóch przepisanych antybiotykach ze zmianami w jednej czwartej płuc, 
co od razu słychać podczas badania. To są już zawansowane powikłania, gdzie 
trzeba włączyć odpowiednie leki, inhalacje. I nie mówimy tu oczywiście tylko 
o amantadynie. Ale żeby to zrobić trzeba przyjąć chorego w przychodni. Sądzę, 
że ograniczenie bezpośrednich przyjęć pacjentów przez lekarzy POZ, 
zastąpienie ich teleporadami potęguje znacznie ryzyko poważnych, groźnych 
powikłań u pacjentów, którzy zakażą się koronawirusem. Bo wysłanie 
pacjenta na test na obecność COVID-19 i pozostawienie go potem praktycznie 
samemu sobie, z zaleceniem, żeby dzwonił po karetkę, gdy poczuje się bardzo 
źle, to… – no właśnie, jak to nazwać? Dotyczy to zresztą innych chorób, jeśli 
będziemy się starać wyleczyć je "na odległość". Jest jeszcze jedna ważna rzecz 
– moim zdaniem każdemu, kto przechorował COVID-19 potrzebna jest 
miesięczna rekonwalescencja.

Uważa Pan, że po wyzdrowieniu trzeba odpocząć, żyć wolniej?
Tak, bo uważam, że ustąpienie objawów zakażenia koronawirusem to nie jest 
moim zdaniem w większości przypadków wyzdrowienie. Pacjent jest 
osłabiony, zakażenie COVID-19 to choroba wielonarządowa, osłabiony jest 
między innymi układ sercowo-naczyniowy. Dlatego sądzę, że wysyłanie osoby 
po koronawirusie od razu do ciężkiej pracy to zbyt duże ryzyko, obciążenie 
układu krążenia. Zresztą to nic nowego, podobnie bywa przecież po przejściu 
zwykłej grypy. Tu też konieczny jest odpoczynek, regeneracja organizmu. 
Pozdrawiam serdecznie mieszkańców gminy Ksawerów i życzę dużo zdrowia.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Jesteś po 40-stce?

Skorzystaj z bezpłatnych badań diagnostycznych



Ref. Gospodarki Komunalnej

Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie

kolejnych, dużych inwestycji

Gmina Ksawerów w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład, 
złożyła trzy wnioski o dofinansowanie:

• budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Akacjowa, Polna, 
Łąkowa, mjr Hubala, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) 
i ul. Spokojnej - łączna długość ok. 4,2 km. Budowy sieci sanitarnej 
z przyłączami w ulicach: Akacjowej, Polnej, Łąkowej, Ogrodników, mjr 
Hubala, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej), Tymiankowej 
i ul. Spokojnej - łącznie długość ok. 10 km. Po wszystkich robotach 
budowlanych związanych z budową sieci wod-kan, na wszystkich ulicach 
zostanie odtworzona nawierzchnia drogowa. Przewidywana wartość 
inwestycji to 11.335.000 zł, a deklarowany wkład własny wynosi 566.750 zł,

• budowy hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych przy 
Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. Planowany zakres 
to rozbiórka starej hali sportowej, rozbiórka części budynku Szkoły 
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej na potrzeby budowy nowej hali 
z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki oraz innych dyscyplin 
sportowych wraz z widownią. Ponadto wniosek uwzględnia wybudowanie 
zaplecza sanitarno-szatniowego, kotłowni oraz rozbudowę boisk 
ze sztucznej i naturalnej trawy. Przewidywana wartość inwestycji to 
6 milionów złotych, a deklarowany udział własny wynosi 1 milion złotych,

• budowy ogólnodostępnego basenu z kompleksem rekreacyjnym obok 
Szkoły Podstawowej w Ksawerowie wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Planowany zakres inwestycji to budowa basenu (w tym basenu do nauki 
pływania), strefy relaksu (jacuzzi, sauna itp.), strefy dla dzieci 
(zjeżdżalnie, wodny plac zabaw), strefy relaksu dla seniorów (grota solna, 
masaże wodne), zaplecza gastronomicznego oraz zespołu szatniowo-
sanitarnego. Przewidywana wartość inwestycji to 30 milionów złotych, 
a deklarowany udział własny wynosi 4,5 miliona złotych.

Czy w Ksawerowie powstanie park wodny z prawdziwego zdarzenia?

Fot. Shutterstock

Ulica Ogrodników

Fot. Red.
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Ruszyła przebudowa Towarowej

Kanalizacja i wodociąg w ulicy Karminowej

Trwa przygotowanie projektów drogowych

We wtorek 24 sierpnia rozpoczęły się prace nad zadaniem pn. "Przebudowa 
ul. Towarowej w Ksawerowie II etap – drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych". Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę drogi o szerokości 7,0 
m i długości 215 m z poboczami o szerokości 1,0 m.

Termin realizacji zadania – druga połowa września br.

W ul. Karminowej trwa budowa sieci wodno - kanalizacyjnej. Dodatkowo 
odtworzona zostanie nawierzchnia poprzez ułożenie asfaltu. Prace 
powinny zakończyć się jesienią br.

Mowa o ulicach: Targowej, Klonowej, Cichej, Zielonej, Rzepakowej oraz 
Bednarskiej. Aktualnie trwa procedura przetargowa, której przedmiotem 
jest wykonanie projektów przebudowy ww. ulic. 

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ulica Towarowa w remoncie

Fot. Red.

Fot. Red.

Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Karminowej

Ref. Gospodarki Komunalnej

Ulica Zielona

Fot. Red.
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Zachodnia po formalnym odbiorze

Zakończono prace nad zadaniem pn. "Przebudowa ul. Zachodniej 
na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Szerokiej w Ksawerowie", w ramach 
którego przebudowana została konstrukcja jezdni, wybudowano chodnik 
po stronie wschodniej, naprawiono rowy przydrożne, wybudowano kanał 
deszczowy zlokalizowany pod chodnikiem oraz przebudowano oświetlenie 
uliczne będące w kolizji z nowym chodnikiem.

Celem poprawy bezpieczeństwa na ww. fragmencie ul. Zachodniej 
wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania: ul. Zachodnia/Gwiezdna 
i ul. Zachodnia/Szeroka/Kwiatowa oraz przejście dla pieszych w rejonie 
ul. Wieczystej. Ref. Gospodarki Komunalnej

Ulica Zachodnia

Na tych ulicach już nie ma błota

W sierpniu zakończono prace inwestycyjne nad zadaniem "Budowa sieci 
wodociągowej i sieci sanitarnej w ul. Tylnej i ul. Twardej w Gminie Ksawerów 
– etap I". W ramach zadania wybudowane zostały sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z odejściami do posesji w ulicach: 
Tylnej, Twardej oraz fragmencie ul. Świerkowej i ul. Akacjowej. 
W ramach inwestycji wykonawca położył nową nawierzchnię asfaltową 
na ww. ulicach. 

Ref. Gospodarki Komunalnej

Zmiany widać również na ul. Słonecznikowej. Mowa tutaj o zadaniu pn. 
"Przebudowa ul. Słonecznikowej w Ksawerowie", w ramach którego 
w wakacje wybudowano jezdnię z kostki betonowej o długości 190 m 
i szerokości 5 m.

Fragment ul. Świerkowej w kierunku ul. Akacjowej

Ulica Tylna

Ulica Słonecznikowa z wykostkowaną nawierzchnią

Będzie nowocześnie i estetycznie

Gruntowna przebudowa linii tramwajowej 41 trwa w najlepsze. Wszystko 
wskazuje na to, że na ksawerowskim odcinku remont zakończy się w tym 
roku. W ostatnim czasie postawione zostały zielone słupy trakcyjne, teraz 
pora na wygodne i bezpieczne przystanki.

Przystanek tramwajowy przy ul. Mały Skręt (jeszcze w remoncie)...

Fotografie wykonała redakcja

Fotka Sienkiewicza

oraz przy ul. Jana Pawła II
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- W naszej szkole w roku szkolnym 2021 / 2022 będziemy mieli 202 uczniów 
i 49 przedszkolaków. Mowa tutaj o 10 oddziałach w szkole i 2 w przedszkolu. 
Naukę rozpocznie 24 pierwszoklasistów w jednym oddziale. Grupa 
"zerówki" została przeniesiona do części przedszkolnej budynku. Do tej 
pory funkcjonowała, ze względu na warunki lokalowe, w części szkolnej. 
Pomieszczenie po zerówce zostało wyremontowane w czasie wakacji 
i będzie służyło uczniom szkoły. Jest to duża sala, która pozwoli 
na prowadzenie zajęć z bardziej licznymi klasami - mówi 
Staszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli 
Zaradzyńskiej. 
- Podczas letniej przerwy została pomalowana kuchnia i zmywalnia w części 
przedszkolnej. Zakupiono ławki i krzesła do jednej sali lekcyjnej oraz 
odnowiono na boisku szkolnym tablice do gry w koszykówkę. 
Rozpoczynający się rok szkolny będzie kolejnym z koniecznością 
zachowania szczególnych zasad sanitarnych. Jesteśmy gotowi 
i z niecierpliwością czekamy na dzieci - dodaje dyrekcja.

Barbara 

Pierwszy dzwonek już za nami

Pierwszy dzwonek już za nami. Sprawdziliśmy ilu uczniów rozpocznie w tym 
roku naukę i co zmieniło się w szkołach w trakcie letniej przerwy 
wakacyjnej. Najważniejsze jednak jest to, że dzieci wróciły do szkoły 
w normalnym trybie, czyli tak jak zawsze. 

- W nowym roku szkolnym mamy łącznie 545 uczniów oraz 48 nauczycieli. 
Przygotowaliśmy w szkole 25 oddziałów, w tym dwa przedszkolne - 43 dzieci 
oraz 3 oddziały klas pierwszych - 65 uczniów. Wspólnymi siłami szkoły i Rady 
Rodziców pomalowane zostały ściany, wykonane zostały prace naprawcze, 
zakupiono i położono nową wykładzinę oraz przystosowano przyległe 
pomieszczenia na potrzeby jadalni, m.in. w niezbędne stoły, które zostały 
odnowione przez konserwatorów. Udało się również wyodrębnić 
i przygotować pomieszczenie na zakładową składnicę akt. Oprócz tego 
Rada Rodziców zrealizowała projekt muralu na ścianie klatki schodowej 
patio - mówi Maria Szaszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie. 

Redakcja

Fot. SP Ksawerów

Nowy mural przy patio w ksawerowskiej podstawówce

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Weronika Krata najpiękniejszą 

nastolatką w Polsce? Trzymamy kciuki 

Weronika Krata, ksawerowianka, w lipcu br. zdobyła aż trzy tytuły na Gali 
Miss Ziemi Łódzkiej: III Wicemiss Nastolatek Ziemi Łódzkiej, Miss 
Publiczności oraz Miss Mari Mari (producenta odzieży, w której 
występowały uczestniczki konkursu). 

Już we wrześniu Weronika weźmie udział w eliminacjach do finałowego 
konkursu Miss Polski Nastolatek. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
będziemy oglądali naszą reprezentantkę podczas uroczystej gali 
transmitowanej przez telewizję Polsat. Trzymamy mocno kciuki!  Więcej 
w kolejnym wydaniu. Redakcja

Weronika jako półfinalistka Miss Polski Nastolatek 2021

Fot. Marta Żylak

Ref. Gospodarki Komunalnej

Boisko będzie, ale bez oświetlenia i ogrodzenia

W styczniu br. gmina Ksawerów złożyła wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" 
na realizację zadania pn.: "Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni 
ze sztucznej trawy na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie". 
Wnioskowano o kwotę 100 000,00 zł. W maju br. Urząd Marszałkowski 
poinformował, że przyznano gminie Ksawerów dotację celową w wysokości 
70 000,00 zł.

W związku z tym, że w maju ogłoszono drugi nabór wniosków o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" 
zdecydowano, że Gmina Ksawerów ponownie złoży wniosek o przyznanie 
pomocy tym razem na budowę ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego 
na działce nr 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie. Uzyskanie tej dotacji 
pozwoliłoby w całości zrealizować wspomniany, nowy kompleks sportowy.

Niestety, w sierpniu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
poinformował, że z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych 
będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego dotacja nie została przyznana. 
Aktualnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy boiska do piłki 
nożnej ze sztucznej trawy przy ul. Rzepakowej. 



1 września br. mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zaszczepienia się 
przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie, który stanął pod GDKzB 
w Ksawerowie. 

Zainteresowani mieszkańcy mogli zaszczepić się jednodawkową 
szczepionką, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania 
na konkretną godzinę. Szczepieniobusy, które jeżdżą po całym kraju, 
uruchomione zostały w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19. Redkacja

Szczepieniobus przy Gminnym Domu Kultury

Fot. Red.

Ksawerowianie chętnie korzystali z możliwości 

zaszczepienia się w mobilnym punkcie
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Kulinarna podróż "Lata z Radiem"

- przystanek Nowa Gadka

Radna i członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Gadce - Beata Ścibór 
zaprosiła Program 1 Polskiego Radia do Ksawerowa. Gospodynie gotowały, 
prezentowały i częstowały regionalnymi przysmakami. 

Prowadząca program Małgorzata Raducha przyjechała 3 sierpnia do Nowej 
Gadki w poszukiwaniu kulinarnych inspiracji i poznania trzech tradycyjnych 
potraw ziemi łódzkiej. Nasze gospodynie i gospodarze (bo w kole są również 
panowie) serwowali młodą kapustę, gulasz i knedle z truskawkami podane 
uwaga - na jednym talerzu, tradycyjną zalewajkę i kluski żelazne. 
Podczas audycji prowadząca spytała zaproszonego na to spotkanie 
włodarza gminy Ksawerów Wójta Adama Topolskiego, skąd wziął się symbol 
róży w herbie gminy, a także jakie funkcję w Kole Gospodyń Wiejskich 
pełnią panowie. 
Jeśli macie ochotę zobaczyć jak wyglądało spotkanie i dowiedzieć się 
co robią Panowie w kole gospodyń zapraszamy do obejrzenia transmisji 
na facebooku programu pierwszego: https://www.facebook.com/jedynka

Redakcja

Fot. Red.

Nasze gospodynie podczas nagrywania audycji, 
z mikrofonem dziennikarka Małgorzata Raducha

W niedzielę 22 sierpnia br. odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Rogowie, 
w których naszą gminę reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nowej Gadki. Nasze gospodynie w składzie: Katarzyna Rusinkiewicz, 
Agnieszka Buczek, Aneta Herman oraz Beata Ścibór przygotowały: zupę 
z 3 kilogramów kurek (!!!), kluski żelazne ze skwarkami oraz kilka rodzajów 
ciast. 

Wszystkich tych smakołyków można było skosztować na pięknie 
udekorowanym stoisku naszych Pań. Ponadto nasze gospodynie wzięły 
udział w konkursie pt." Łódzkie smakuje" na który w kategorii wigilijny 
deser przygotowały makiełki podawane w bułce pszennej. Choć nasze 
reprezentantki ostatecznie nie wygrały, a trzeba zaznaczyć że rywalizacja 
była duża, gdyż w konkursie brało udział 67 kół z całego województwa 
łódzkiego, to jednak potrawa zyskała uznanie jury za efektowny sposób 
podania. Jak Panie same przyznają, bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyła się zwłaszcza serwowana wprost z kociołka zupa kurkowa 
ze śmietaną oraz kluski żelazne ze skwarkami odgrzewane na patelni. 
Udział naszego Koła został doceniony i gospodynie wróciły z dyplomami 
oraz osobistymi gratulacjami złożonymi przez Pana Marszałka 
Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreiber. Podczas imprezy wójt Adam 
Topolski przekazał podziękowanie dla Pań za udział w "Bitwie Regionów" - 
ogólnopolskim konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich.

"Łódzkie smakuje" zupą kurkową 

i świątecznymi makiełkami  

Redakcja

Członkinie koła z gospodarzem naszej gminy oraz 

starostą Powiatu Pabianickiego Krzysztofem Haburą  

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Gospodynie z Koła w Nowej Gadce z wójtem Adamem Topolskim 

oraz senatorem RP Maciejem Łuczakiem na tegorocznych dożynkach
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Odpust parafialny ku czci

Matki Boskiej Częstochowskiej

W ostatnią niedzielę sierpnia w ksawerowskiej parafii przeżywaliśmy 
odpust ku czci naszej patronki Matki Boskiej Częstochowskiej. Homilię 
wygłosił urodzony w Ksawerowie ks. kanonik Sławomir Ciebiada - proboszcz 
parafii Chrystusa Króla w Pabianicach, który przewodniczył sumie 
odpustowej. Po zakończeniu uroczystej procesji eucharystycznej zebrani 
mogli podziwiać występy zespołu pieśni i tańca Dobroń.

Wspólne świętowanie poprzedziło czterdziestogodzinne nabożeństwo, 
podczas którego adorowano Chrystusa utajonego w Najświętszym 
Sakramencie. Zwieńczeniem przygotowań do odpustu była modlitwa 
wszystkimi częściami różańca świętego, za Ojczyznę. Podczas uroczystej 
Eucharystii, która zgromadziła wielu parafian, gości oraz członków grup 
parafialnych, dziękowano Maryi za patronat i proszono ją o dalszą opiekę 
nad parafianami. Mimo pochmurnej i niepewnej pogody, w sercach 
przybyłych gościła radość, bo jak śpiewano w psalmie responsoryjnym 
- Maryja jest wielką chlubą naszego narodu. 
Warto dodać przy tej okazji, że ksawerowska parafia posiada swoją asystę, 
która w szczególny sposób uświetnia przeżywane w niej uroczystości: 
odpust parafialny, Boże Ciało czy Wielkanoc. Prezesem asysty jest 
p. Krzysztof Rogoziński, którego zastępują panie: Grażyna Lewandowska 
i Aleksandra Syrek. Opiekunem asysty jest natomiast ks. Tomasz 
Grzejdziak.
- Pełnimy ważną i piękną rolę w życiu naszej parafialnej wspólnoty. 
W asyście, którą tworzy ponad 50 osób, aktywnie uczestniczą kobiety 
i mężczyźni. Panie ubrane w jednakowe stroje niosą figurki, obrazy 
i różaniec. Panowie natomiast pomagają prowadzić kapłana 
z Najświętszym Sakramentem w procesji, niosą baldachim nad 
monstrancją, feretony oraz chorągwie. Każdy ma swoje przydzielone 
zadanie. Zapraszam wszystkich chętnych parafian do udziału w asyście - 
mówi Krzysztof Rogoziński. 

Podziękowania za wspólną modlitwę dla wszystkich obecnych 
na uroczystości odpustowej, z życzeniami szczególnej opieki naszej 
patronki - Matki Boskiej Częstochowskiej. Szczęść Boże!

2 września pod GDKzB w Ksawerowie odbył się piknik rodzinny 
województwa łódzkiego. Organizatorem wydarzenia był marszałek 
woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber, który przyznał symboliczne granty 
w programie "Sołectwo na Plus"

W programie pikniku było mnóstwo ciekawych atrakcji, m.in. strefa zabaw 
dla najmłodszych, konkursy i zabawy dla uczestników, koncerty, stoiska 
tematyczne (np. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej czy symulator 
dachowania Ośrodka Doskonalenia Jazdy w Sieradzu) oraz strefa 
gastronomiczna, w której pysznymi potrawami częstowały również 
gospodynie z Nowej Gadki i Ksawerowa.

Parafia MBC w Ksawerowie / Redakcja
Redakcja

Piknik Województwa Łódzkiego

i granty dla naszej gminy

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Mieszkańcy, parafianie, uczestnicy mszy św.

Mężczyźni idący w asyście procesyjnej

Fot. Red.

Sołtys Mirosław Jarczak odebrał grant za projekt "Klima dla Gadki" 
dla sołectwa Nowa Gadka, a sołtys Marta Świerczyńska odebrała nagrodę
za projekt "Pojemnik na nakrętki SERCE" dla sołectwa Ksawerów Zachód

Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Księża: Sławomir Ciebiada i proboszcz Stanisław Bracha (z mikrofonem)
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Rozmowa z Adamem Smolińskim modelarzem z Ksawerowa. Pan Adam 
i jego syn Kacper zdobyli w Międzynarodowym Konkursie Modeli 
Kartonowych i Plastikowych w Ścinawce Średniej na Dolnym Śląsku 
pierwsze i drugie miejsce.

36 lat temu skleił Pan swój pierwszy model: samolot. Pewnie nie myślał Pan 
wtedy, że zrobi się z tego hobby na całe życie, że modelarstwo zostanie 
z Panem już na zawsze?
Jasne, że nie. Miałem 12 lat, kiedy wpadł mi w ręce plastikowy model 
samolotu RWD-14 Czapla firmy "ZTS Plastyk" (notabene produkowany 
do dzisiaj). To model, od którego przygodę z modelarstwem zaczynała 
wtedy większość modelarzy w Polsce. Spodobała mi się ta – jak niektórzy 
mówią – dłubanina, cyzelowanie, dążenie do perfekcji w odwzorowaniu 
szczegółów, a potem smakowanie efektów pracy. Kiedy skończyłem model, 
znów chciałem to wszystko przeżywać, siedzieć nad kolejnym "dziełem". 
I to "znów" trwa już 36 lat, nie przechodzi, jest częścią mnie, mojego życia. 
Po pierwszych modelach plastikowych zacząłem sklejać też modele 
kartonowe, papierowe – zacząłem od modelu bombowca Pe-2 z "Małego 
modelarza", który chyba w szóstej klasie podarowała mi nauczycielka 
techniki.

Kiedy słyszy się hasło "modelarstwo", to potoczne skojarzenie jest jedno: idę 

do sklepu, kupuję jakiś gotowy model, wszystko jest w pudełku, wystarczy 

poskładać i gotowe.

Tak też może być, tak też można składać modele. Modelarstwo 

to kopiowanie, odtwarzanie w mniejszej skali na przykład budynków, 

pojazdów, samolotów, okrętów, postaci, elementów krajobrazu. Można 

powiedzieć, że to pomniejszanie świata, który nas otacza. I można to robić na 

różne sposoby: kupując i składając / sklejając proste bądź nawet bardzo 

skomplikowane modele. Te pierwsze nie wymagają zwykle dużej wprawy, na 

te najbardziej złożone trzeba czasem kilku miesięcy pracy, dopracowywania 

szczegółów, czasem własnoręcznego wykonania jakichś detali. Bo model, 

który kupuje się w sklepie to na przykład jedynie surowe odlewy lub wydruki 

poszczególnych części, których może być kilka tysięcy! Trzeba je wyciąć, 

obrobić, dopasować, skleić, potem pomalować, nałożyć oznaczenia, 

emblematy, napisy. 

To tylko wydaje się proste do wykonania, kiedy patrzy się na zdjęcie samolotu 

czy okrętu na pudełku modelu – mam wszystkie części, wiec w czym problem? 

W praktyce, jeśli chce się zrobić coś perfekcyjnie, wymaga to czasem setek 

godzin pracy. Oczywiście jest też modelarstwo polegające na samodzielnym 

budowaniu, tworzeniu modelu od podstaw, tylko na podstawie 

dokumentacji, planów oryginału – modelarz sam wszystko projektuje, 

wykonuje, dobiera materiały. To "wyższa szkoła jazdy". Surowcami do budowy 

modeli są: plastik, karton/papier, żywice, a także drewno, metal. Oczywiście 

budowane są też modele które jeżdżą, pływają, latają, które modelarze 

prezentują podczas różnych zawodów, konkursów, rywalizują ze sobą – 

słowem modelarstwo to hobby, zabawa, rozrywka, może też być sportem.

Najczęściej sklejane przez Pana modele, to modele samolotów, pojazdów?

Raczej tak, zaczęło się od lotnictwa, potem sklejałem pojazdy pancerne. 

Ale wykonuję też figurki, które są między innymi uzupełnieniem do modeli 

pojazdów, a także wiele innych modeli – jak coś mi wpadnie w oko, to mam ten 

model na warsztacie. Buduję modele z kartonu, plastiku, żywicy, korzystam 

głównie z modeli zestawowych do samodzielnego składania, które można 

kupić w sklepach modelarskich. 

Z I Międzynarodowego Konkursu Modeli Kartonowych i Plastikowych, który 

w czerwcu odbył się w Ścinawce Średniej na Dolnym Śląsku (Kotlina Kłodzka) 

przywiózł Pan drugą nagrodę w klasie Maszyny rolnicze, a Pana syn Kacper 

wygrał rywalizację w kategorii: Figurki z plastiku. 

Konkurs był polsko-czeski – rywalizowaliśmy także z modelarzami z Czech. 

W hali w Ścinawce można było oglądać prawie 900 modeli czołgów, rakiet 

kosmicznych, samolotów, samochodów, zabytkowych budowli, postaci 

z bajek, zwierząt. W mojej kategorii była mocna konkurencja ze strony 

Czechów, którzy robią naprawdę fantastyczne modele – wygrał Tomas 

Moravek, ja byłem drugi, nagrodzono mnie za model traktora Zaporożec. 

Kacper wygrał w swojej kategorii, prezentując figurkę Sergeant Connor.

Kacper tylko "towarzyszy" tacie w modelarskim hobby, czy modelarstwo też 

go już mocno wciągnęło?

Chyba to drugie – nie bardzo miał wyjście, mówiąc z przymrużeniem oka. Jak 

ojciec tyle lat siedzi nad modelami, to co miał robić? I był pierwszy 

w Ścinawce, tata drugi. 

Ile czasu składał Pan zwycięski model? Skąd pomysł, żeby przygotować akurat 

model maszyny? Czy składał Pan go z gotowych części, czy trzeba było też coś 

dorobić samemu? 

Sklejałem go kilka miesięcy. A pomysł? Było to coś zupełnie innego 

od dotychczasowych prac. Chciałem też sprawdzić, czy dam radę skleić model 

z bardzo małych elementów. 

Fot. Archiwum

Adam Smoliński z pucharem i dyplomem za drugie miejsce w konkursie, 
obok syn Kacper z pucharem za wykonanie modelu figurki 
Sergeanta Connora (z prawej) 

Traktor Zaporożec z Ksawerowa

wraca z konkursu z pucharem!

Fot. Archiwum

Traktor Zaporożec - model wykonany przez Adama Smolińskiego
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Wybrałem model wydawnictwa "MBA card model" do samodzielnego wydruku, 
w wersji czarno-białej, do malowania. Teoretycznie model ma tylko 28 części. 
Z tym, że są one indeksowane literami, a te z kolei cyframi i mamy na przykład 
część: 18f9. Do tego dochodzą jeszcze nienumerowane śruby i nity. W efekcie 
nie wiem, ile części posklejałem. Wreszcie, choć model został zaprojektowany 
bardzo dokładnie, jednak były w nim drobne błędy, które musiałem poprawić. 
Model nie jest w stu procentach papierowy – są w nim też detale z drewna, druty 
stalowe i cynowe. Żeby zaoszczędzić trochę czasu użyłem laserowo wycinanych 
śrub i pokręteł. Po sklejeniu był mały problem z wzorem malowania, ale kontakt 
z modelarzami rosyjskimi rozwiązał problem. I jeszcze anegdotka z pracy nad 
modelem: pewnego dnia zginął mi dopiero co sklejony miniaturowy element. 
Z pomocą w poszukiwaniach ruszyli żona i syn, szukali dzielnie i nic. Element 
znalazł się po chwili przez przypadek – miałem go pod paznokciem. To wszystko 
może trochę dokładniej wyjaśnia, jak składa się "gotowe" modele.

Co daje modelarstwo? Jak zacząć przygodę z tą pasją, gdzie szukać informacji na 
ten temat, osób z podobnymi zainteresowaniami?

Modelarstwo na pewno wycisza, uspokaja, człowiek znika na kilka godzin 
z tego świata, jest tylko on i model, praca nad jakimś detalem. Mówię, że to 
hobby uspokaja, ale kiedy coś nie pasuje, to można mieć wszystkiego dość. Ale 
to są inne „nerwy”, szybko się wraca do modelu, choć niejednokrotnie coś robi 
się po kilka razy. Modelarstwo rozwija też manualnie, wymaga uwagi, uczy 
dokładności, cierpliwości, omijania pokusy chodzenia na skróty ("to się 
zamaluje"), unikania półśrodków. Bo wszystko potem widać, paradoksalnie 
błędy wychodzą w malowaniu. Modelarstwo rozszerza wiedzę (historia, 
technika), dowiadujemy się czegoś nie tylko o samym na przykład samolocie, 
jego historii, konstrukcji, ale także o ludziach, czasach, w których go budowano. 
To też jest fajne w tym hobby. Jak zacząć? Kiedyś pierwsze kroki stawiało się 
w modelarniach, dziś w zasadzie pozostaje Internet. Jest wiele grup 
facebookowych, są fora modelarskie, gdzie można znaleźć porady i podpatrzeć 
techniki innych modelarzy. Modelarstwo, przynajmniej na początku, nie jest 
też drogie. Proste modele plastikowe to kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, 
podobnie farby i kleje. Kartonówki można ściągnąć na początek z sieci, jest 
wiele stron z darmowymi modelami, do tego klej i nożyczki. Na początek 
wystarczy.

Ile modeli stoi w Pana domowej kolekcji?

Kilkanaście, bo "nadwyżki" rozdaję.

Serce nie boli, kiedy rozstaje się Pan ze swoim dziełem, nad którym przesiedział 
Pan kilka miesięcy?

Czasem boli, ale mówię sobie, że ten model "na wydaniu" już skleiłem. 
A jest jeszcze tyle innych, które na mnie czekają.

Modelarstwo to jedyne Pana hobby?

Interesuję się jeszcze kolejami i tramwajami, tymi prawdziwymi. Mam 
w swoich zbiorach na przykład kilkanaście fragmentów szyn, np. z 1885 roku 
z najstarszej, pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim, z DŻWW – to skrót 
od rosyjskiej nazwy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej (Droga Żelazna 
Warszawsko-Wiedeńska). Lubię też podróżować. Uwielbiam Kotlinę Kłodzką 
i kiedy się okazało, że jest tam konkurs dla modelarzy, to musiałem pojechać, 
połączyć jedno z drugim. Być wśród modelarzy i pochodzić przy okazji po 
pięknych górach, których tam nie brakuje: Sowich, Bystrzyckich, Orlickich, 
Stołowych.

Jest Pan rodowitym ksawerowianinem?

Do Ksawerowa sprowadziłem się 15 lat temu z Łodzi. I nie żałuję – widzę jak 
Ksawerów i gmina się zmienia, rozwija. Tam gdzie kiedyś puszczaliśmy latawce 
jest teraz osiedle domków, poprawiła się jakość dróg, dostęp 
do infrastruktury, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mam dobry kontakt 
z naszym Domem Kultury. Kacper uczy się tam grać na perkusji, ja miałem kilka 
wystaw.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Zgłoś się do programu

Kompleksowej Rehabilitacji!

"Ksawerowski bon żłobkowy"

- można składać świadczenia

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 
6 sierpnia 2021 roku można składać wnioski na świadczenie 
pn. "Ksawerowski bon żłobkowy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia zawarte są w załączniku 
do Uchwały Nr XXXIX/299/2021 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 czerwca 
2021 roku (dostępnej na stronie www.gmina.ksawerow.com oraz 
www.ksawerow.4bip.pl)
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W piątek 13 sierpnia br. odbyło się spotkanie klasowe 
absolwentów kończących Szkołę Podstawową 
w Ksawerowie w 1984 r. Uroczystość zorganizowano 
po 37 latach od momentu zakończenia nauki w ósmej 
klasie. 

Przybyli nie tylko z Ksawerowa i z wielu odległych miast 
Polski, ale również z dalekiej zagranicy - łącznie 23 
osoby. Były łzy wzruszenia, rozmowy do późnej nocy 
i mnóstwo, mnóstwo wspomnień. Wszyscy spotkali się 
punktualnie o godz. 18:00. Tak jak 45 lat temu, przed 
pierwszym dzwonkiem rozpoczynającym naukę w szkole.
- Z biegiem lat osoby, które spotykały się ze sobą 
w "przelocie" - w sklepie, w tramwaju czy w kościele, 
coraz częściej wspominały o zorganizowaniu spotkania 
z koleżankami i kolegami z klasy. Cóż, nie było innej 
możliwości, i mimo że pierwsza, ubiegłoroczna próba 
spotkania nie powiodła się ze względu na restrykcje 
spowodowane covidem, nie poddaliśmy się i w tym roku 
zorganizowaliśmy wyczekiwane spotkanie po latach - 
mówi jedna z organizatorek, mieszkanka Ksawerowa, 
Mirosława Karbownik.  

- Nie było łatwo dotrzeć do osób z zagranicy, ale dzięki wspólnemu 
zaangażowaniu daliśmy radę. Każde pojawienie się na spotkaniu koleżanki 
czy kolegi ze szkolnej ławki, było kwitowane radosnymi okrzykami.Z  
zaciekawieniem spoglądaliśmy kim jest ta "nowa" osoba, co chwilami nie 
było wcale proste - dodaje z uśmiechem.
Wątpliwości wyjaśniła wychowawczyni p. Alfreda Adamiak, która odczytała 
listę obecności. Magia zadziałała, impreza nabrała tempa, wspominano  
nauczycieli, koleżanki i kolegów, przypominały się ciekawe i zabawne 
historie, które miały miejsce w czasach szkolnych. Nie mogło zabraknąć 
wspólnych fotografii i tanecznych pląsów w rytm przebojów - również tych 
z okresu młodości uczestników spotkania. Rzecz godna podziwu, można 
było odnieść wrażenie, że niektórzy bawiący czuli się wręcz jak na balu 
kończącym podstawówkę.

Jak to zleciało, absolwenci ksawerowskiej podstawówki spotkali się po 37 latach!

Wspominano tych, których w tym ważnym dniu zabrakło: pierwszą 
wychowawczynię klasy 1B Urszulę Glanc, jej uczniów: Annę Bartos, 
Sławomira Dańczaka, Zbigniewa Milera i Jana Matysika.

Wszystko co dobre szybko się kończy, nie wiadomo kiedy minęły godziny 
i już trzeba było się pożegnać. Uczestnikom spotkania życzono wszystkiego 
najlepszego i do szybkiego, ponownego zobaczenia. Organizatorami 
spotkania byli: Mirosława Karbownik (Baniuszewicz), Małgorzata 
Marciniak (Chlebowska), Małgorzata Suchcicka (Pisarek), Wojciech 
Jędraszek i wszyscy Ci, którzy pomogli w zorganizowaniu uroczystości w sali 
"Zacisze" w Ksawerowie.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Redakcja

37 lat wcześniej - pamiątkowe zdjęcie po zakończeniu 8 klasy

Fot. Archiwum

Fot. Red.

Tegoroczne, wakacyjne spotkanie absolwentów rocznika 84. Siedząca (trzecia od prawej)

wychowawczyni klasy 8B - p. Alfreda Adamiak, obok z lewej nauczyciel matematyki p. Halina Radek



Fot. Red.

Pojemniki PCK przy ul. Handlowej w Ksawerowie
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Dopłata do ceny zakupu pieca (wyłącznie ze środków gminy Ksawerów) 
wynosi 2500 zł. Warunkiem zakwalifikowania się do uzyskania dotacji jest 
tylko położenie nieruchomości na terenie naszej gminy, zezłomowanie 
dotychczas używanego pieca, niezaleganie z opłatami na rzecz gminy oraz 
złożenie wniosku w terminie 1 stycznia - 30 kwietnia roku realizacji wymiany 
źródła ogrzewania.
W roku 2021 ostatecznie do uzyskania dopłaty zakwalifikowano 29 osób, 
dla których zarezerwowano w budżecie Gminy Ksawerów 75.000 zł.

Numer alarmowy 998 na początku września został przełączony (na terenie 
woj. łódzkiego) do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). 
Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni 
z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie 
i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży 
Pożarnej. Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatora numeru 
alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie 
o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR 
pozwoli także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. 

Ref. Gospodarki Pzestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Redakcja

Gmina Ksawerów realizuje trzecią edycję udzielania dotacji swoim 
mieszkańcom, którzy dokonują wymiany pieców węglowych na gazowe, 
elektryczne bądź olejowe.

Wymiana pieców węglowych

- trzecia edycja programu

Przełączanie numeru 998 do CPR-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie przypomina, że są już 
przyjmowane wnioski na Zasiłek Rodzinny i Fundusz Alimentacyjny 
na okres zasiłkowy 2021/2022.

Przypominamy również, iż aby nie stracić Zasiłku Rodzinnego za miesiąc 
listopad 2021 r. - wniosek należy złożyć najpóźniej do końca listopada 2021 
r. Natomiast, aby nie przepadły świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 
za miesiąc październik 2021r. – wniosek należy złożyć najpóźniej do końca 
października 2021 r.

GOPS

Składanie wniosków w GOPS-ie:Zasiłek Rodzinny, 

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Do pojemników PCK wrzucamy odzież,

ale nie wszyscy o tym pamiętają

Niedzielne popołudnie, pod pojemnik na odzież PCK przy ul. Handlowej 
podjeżdża osobowy samochód. Kierowca zostawia obok kilka dużych 
worków i spokojnie odjeżdża w nieznanym kierunku. Mogłoby się wydawać, 
że chciał oddać odzież, której gabaryty nie pozwoliły na umieszczenie 
w pojemniku. W rzeczywistości jednak było jednak inaczej, a podobnych 
przypadków (niestety) jest coraz więcej. 

- Stare, zniszczone opony, opakowania po produktach spożywczych, szklane 
butelki po alkoholu, a nawet torby z popsutym jedzeniem. Mogłabym dalej 
tak wymieniać. Systematycznie, kilka razy w tygodniu, najczęściej już 
po zmroku, śmieci pojawiają się przy pojemnikach PCK. Przecież to nie jest 
śmietnisko! Zbieramy się po sąsiedzku i sprzątamy. Bo mamy patrzeć na to 
pobojowisko?  - mówi zbulwersowana mieszkanka.
- A przecież tuż obok, dosłownie parę kroków dalej bo w lokalnym GS-ie, jest 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Szkoda słów - dodaje. Redakcja

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Od 1 września Z41 ma zmienioną trasę

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi poinformował, że w związku 
z planowanym zamknięciem ulicy Zamkowej w Pabianicach na odcinku 
od ulicy Żeromskiego do ulicy Staszewskiego, trasy linii Z41 od 1 września 
2021 r. są następujące:

• Pl. Niepodległości - Pabianicka , Chocianowice-IKEA- Ksawerów: Łódzka, 
Łaska-Pabianice:  Warszawska,  S ikorskiego,  Partyzancka,  
Konstantynowska, Warszawska, Zamkowa, św. Jana, Partyzancka, 
Staszewskiego, Zamkowa, Łaska, Wiejska/Łaska

• Wiejska/Łaska- Wiejska, Moniuszki, Szarych Szeregów, Łaska, Zamkowa, 
Staszewskiego, Partyzancka, św. Jana, Zamkowa, Warszawska, 
Konstantynowska, Partyzancka, Sikorskiego, Warszawska-Ksawerów: 
Łaska, Łódzka-Łódź: Pabianicka-Pl. Niepodległości

Zawieszone zostają przystanki:
Lutomierska/Zamkowa, Zamkowa/Konopnickiej, Zamkowa/Staszewskiego.
Na trasie objazdu zostaną uruchomione przystanki dodatkowe:
Staszewskiego/Zamkowa(w obydwu kierunkach).
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Fotografie wykonała redakcja

Rozpoczęcie roku szkolnego

i oficjalne otwarcie boisk

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniowie wrócili do szkolnych 
ław w normalnym, stacjonarnym trybie - nareszcie!

W Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej dzieci 
spotkały się już o godzinie 9:00. W trakcie uroczystości inaugurującej rok 
szkolny wójt Adam Topolski wręczył Stypendia Motywacyjne dla 
najzdolniejszych uczniów, a wszystkim pozostałym życzył samych sukcesów 
w nauce i radości z powrotu do szkoły po wakacyjnej przerwie.

Uczniowie podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Knedle z truskawkami i młoda kapusta

- wg przepisu Beaty Ścibór 

Knedle z truskawkami

Fot. zaradnakobieta.pl

Składniki:
- 1 kg ziemniaków
- 0,5 kg truskawek
- 200 g (czubata szklanka) mąki pszennej
- 1 jajko
- 5 g masła do polania
- cukier i sól do smaku
- cynamon lub cukier puder (opcjonalnie)

Przygotowanie: 
W pierwszej kolejności należy ugotować ziemniaki, odcedzić wodę 
(ważne, żeby cała woda była odparowana), ostudzić ziemniaki 
i przepuścić przez praskę/maszynkę. Wystudzone ziemniaki należy 
przełożyć do osobnego naczynia, uklepać i odjąć część ziemniaków 
ze środka (ok. 1/4 ). W powstałe miejsce dodać mąkę pszenną, wbić 
jako i dodać szczyptę soli do smaku. Tak przygotowane ciasto należy 
dobrze ugnieść aż do uzyskania jednolitej masy. Jeżeli ciasto jest 
bardzo klejące, można dodać jeszcze odrobinę mąki. 
Truskawki należy umyć, obrać z szypułek i wysuszyć (np. papierowym 
ręcznikiem).
Z ziemniaczanego ciasta formujemy kulki o wielkości orzecha 
włoskiego, spłaszczamy je i w środku układamy truskawkę (można ją 
delikatnie posypać cukrem pudrem, zwykłym cukrem lub 
cynamonem). Całość zamykamy i ponownie formujemy w kulkę. 
Pamiętajmy, aby każdą kulkę przed włożeniem w nią truskawki, lekko 
posypać mąką - będzie nam się łatwiej ją formowało.
Tak przygotowane knedle wrzucamy do gotującej się (lekko 
posolonej) wody. Po ok. 3 minutach od wypłynięcia na wierzch 
wybieramy je łyżką cedzakową i układamy na talerzu. Przed podaniem 
polewamy rozpuszczonym masłem.

Redakcja

Przygotowanie: 
Kapustę myjemy, obieramy z wierzchnich liści i szatkujemy (pomijając 
głąb). Do garnka wlewamy trochę wody i gotujemy kapustę. 
Gdy zacznie się gotować, przykręcamy ogień i dusimy pod przykryciem 
do miękkości. Dodajemy zasmażkę (rozpuszczone masło wymieszane 
z mąką), przyprawy i posiekany koper. Całość mieszamy i gotujemy 
jeszcze przez 2 minuty. 

Składniki:
- 1 główka młodej kapusty
- 1 pęczek koperku
- 2 łyżki masła
- 1 łyżka mąki
- sól i pieprz (do smaku)

Przepis na młodą kapustę
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Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Stypendia motywacyjne za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie 
otrzymali:

Szkoła Podstawowe w  Ksawerowie:
• - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "XXVII Sesji 

Sejmu Dzieci i Młodzieży"
• Filip Głaz- II miejsce w konkursie poetyckim "Zdrowym być, zdrowo żyć", 

w kategorii szkoły podstawowe
• Liliana Stępień- III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich U11K
• Amelia Stępień - III miejsce w rozgrywkach wojewódzkich U11K
• Natalia Kosior -III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
• Wiktoria Gajda - III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej:
• Alicja Dzbik - II miejsce w kategorii literackich ogólnopolskiego 

konkursu"Poznajemy Ojcowiznę"- etap wojewódzki
• Oliwia Iżykiewicz -III miejsce- laureat w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym PANDA 2021 z j. angielskiego na poziomie kl. 4
• Maja Fijałkowska - finalistka w VII Powiatowym konkursie "Energia 

odnawialna i ochrona środowiska- naszą przyszłością"
• Zuzanna Fiks - I miejsce - laureat w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym PANDA 2021 z j. angielskiego na poziomie kl. 4
• Barbara Grzelak -III miejsce- laureat w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym PANDA 2021 z j. angielskiego na poziomie kl. 4
• Alicja Firaś - I miejsce - laureat w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym PANDA 2021 z j. angielskiego na poziomie kl., laureat 
II nagrody finału XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
"Poznajemy Ojcowiznę"

• Nikodem Ułański - I miejsce - laureat w ogólnopolskim konkursie 
przedmiotowym PANDA 2021 z j. angielskiego na poziomie kl. 4

Natalia Rutkowska

Jednym z punktów programu uroczystości rozpoczęcia roku było 
symboliczne otwarcie kompleksu boisk, w symbolicznym przecięciu 
wstęgi wójtowi i przewodniczącemu Rady Gminy towarzyszyli: 
Zbigniew Piech - dyrektor finansowy Miele Technica Sp. z o.o (w środku), 
ks. proboszcz Stanisław Bracha oraz dyrektor szkoły Maria Szaszkiewicz

Fotografie wykonała redakcja

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie

Uczniowie z Ksawerowie w podczas inauguracji roku szkolnego

Nową wicedyrektor szkoły została doskonale znana szkolnej społeczności
Anna Hanszke (pierwsza z lewej), zastępując na stanowisku dotychczasową
wicedyrektor Renatę Kwiecień (druga z lewej)

W Szkole Podstawowej im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie nowy rok 
szkolny rozpoczęto o godzinie 11:00. Gospodarz naszej gminy podziękował 
za dotychczasową współpracę ustępującej z funkcji wicedyrektor Renacie 
Kwiecień i powitał nową wicedyrektor Annę Hanszke. Tutaj również swoje 
listy gratulacyjne odebrali stypendyści roku szkolnego 2020/2021.



Zmiany w zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek

W tym roku Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus świętuje 
100-lecie swojego założenia. Siostry dziękują Bogu za wszystkie otrzymane 
łaski, powołania oraz wspólnie prowadzone dzieła. Jednym z nich jest 
przedszkole w Ksawerowie, w którym zaszło kilka bardzo ważnych zmian.

Pożegnaliśmy s. Agnieszkę, która pełniła 
obowiązki przełożonej domu i dyrektorki 
przedszkola. Z Ksawerowa, w którym spędziła 
łącznie 12 lat, została przeniesiona do Torunia, 
w którym będzie pełniła urząd przełożonej 
tamtejszej wspólnoty.
Nową przełożoną sióstr w Ksawerowie została 
s. Vianneja Dobelmane, z pochodzenia Łotyszka, 
była przełożona sióstr w Łodzi.
Z kolei nową dyrektorką przedszkola została 
s. Gracja Rosicka, wieloletnia nauczycielka 
i wychowawczyni grup przedszkolnych. 

Nastąpiły także zmiany personalne wśród samej kadry pedagogicznej, 
za s. Mariam Pawłowską przyjechała s. Gloriosa Bogucka. Do naszej 
wspólnoty dojechała także s. Georgia Rowicka.
Karmelitanki zamierzają dalej kontynuować swoją misję edukacyjno – 
wychowawczą, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia, w duchu dziecięctwa 
Bożego. Redakcja

Fot. Archiwum

s. Vianneja Dobelmane

Imprezy odbyły się w dwie lipcowe soboty (10 i 31) na placu przed GDKzB 
w Ksawerowie. Najmłodsi szaleli na kolorowych dmuchańcach, malowali 
twarze w najmodniejsze wzory i uczestniczyli w kreatywnych animacjach. 
Nie zabrakło dobrej gastronomii, grillowanych smakołyków, lodów 
i cukrowej waty. Byli druhowie strażacy z naszej jednostki OSP w Woli 
Zaradzyńskiej, którzy prezentowali sprzęt gaśniczy, stroje ochronne 
i wyposażenie wozu bojowego. Starsi mieszkańcy mogli się znowu razem 
spotkań i popijając chłodne, orzeźwiające napoje, porozmawiać w wesołej, 
piknikowej atmosferze. 

Wakacyjne "Pikniki u Hoffmana"

- bawiliśmy się doskonale!

Nareszcie! Odetchnęliśmy pełną piersią i po pandemicznej przerwie chociaż 
na chwilę wróciliśmy do normalności. Mowa o plenerowych piknikach przed 
Gminnym Domem Kultury z Biblioteką, na których bawili się mieszkańcy 
naszej gminy.

Uśmiechnięci mieszkańcy podczas pierwszego pikniku

Najmłodsi "strażacy" przy wozie bojowym, organizatorzy dziękują

druhom strażakom z jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej za zaangażowanie 

i aktywny udział we wszystkich trzech "Piknikach u Hoffmana"

Na scenie letniej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
wystąpili Pavel Samokhin z przyjaciółmi (10 lipca) oraz zespół Perła i Bracia, 
który bawił mieszkańców romską muzyką wokalno-instrumentalną (31 
lipca), a do wspólnego tańca porwał wszystkich Active&Dance Paweł 
Kasznicki. Organizatorzy zadbali również o stanowisko, w którym 
mieszkańcy gminy mogli się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym 
Mieszkań i Ludności 2021. Co tu dużo pisać, niech żałują Ci, którzy nie 
przyszli. 
Ostatnia, trzecia impreza z cyklu, odbyła się w dniu 5 września br. 
W programie znalazły się m.in. takie atrakcje jak: Narodowe czytanie, 
spektakl dla dzieci "Piraci Kapitana Haka" (Teatr PICCOLO) i koncert 
gwiazdy wieczoru - Kapela Fakiry. Podobnie jak w przypadku dwóch 
poprzednich festynów, do dyspozycji mieszkańców był punkt spisowy. 
Chętni mogli również zaszczepić się przeciwko COVID-19. 

Wszystkie plenerowe imprezy z cyklu "Piknik u Hoffmana" 
organizowane są pod Patronatem Wójta Gminy Ksawerów. 

Redakcja / GDKzB
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Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Fot. Red.

Fot. Red.

Mieszkańcy naszej gminy



KULTURA
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Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.com

Fot. GDKzB

Fot. Red.

Najdłuższa kolejka tradycyjnie do dmuchanych  zjeżdżalni

Występ zespołu Perła i Bracia

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Uczestnicy pikniku w ostatnią sobotę lipca

Animacje dla najmłodszych - mydlane bańki i kącik plastyczny

Fot. Red.Fot. GDKzB

Na letniej scenie "Piraci Kapitana Haka"

Fot. Red.

Fot. Red.

Wspólne gry i zabawy



Trzeci tydzień ("Artystyczny") to m.in. warsztaty z przygotowania własnego 
komiksu (Ksaw i Wera w muzeum), samodzielne wykonanie kolorowych 
i pachnących mydełek, atrakcje w ramach "Dnia Słowiańskiego" 
(historyczne opowieści, tematyczne gry i zabawy, poznanie dzikich ptaków: 
puchacza Miszy i sokoła Majora) czy udział w sesji zdjęciowej w paryskim 
atelier. 

W czwartym tygodniu letnich zajęć ("Scena") dzieci uczestniczyły 
w zajęciach teatralnych (poznały m.in. rodzaje teatrów, etapy budowania 
scenografii, zasady reżyserii spektaklu oraz przygotowania scenariusza), 
brały udział w sesji fotograficznej z historycznymi rekwizytami (stroje, 
elementy oręża), poznały życie i obyczaje dawnych Słowian, a także brały 
udział w zajęciach sensorycznych. Były także warsztaty z psychologiem 
nt. "Dziecko a uzależnienie od używek", a w ostatnim dniu tygodnia 
samodzielne wykonanie modelu aparatu fotograficznego. Pstryk!

Ostatni tydzień Letniej Akademii ("Eko") upłynął na kreatywnych grach 
i zabawach oraz ekologicznych warsztatach (np. wykorzystanie 
niepotrzebnych pozornie rzeczy, przygotowanie ogródka w słoiku czy 
uszycie woreczków na owoce). Dzieci nauczyły się także podstaw makramy 
(sztuki wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów i szydełka), poznały 
tajniki tworzenia animacji, narysowały samodzielne komiksy 
i przygotowały kartonowe budowle. Do zobaczenia w przyszłym roku!

GDKzB

Z puchaczem Miszą i sokołem Majorem

Dzień Słowiański

Młodzi ksawerowianie z samodzielnie narysowanymi komiksami

KULTURA

nr 6/2021WWW.GMINA.KSAWEROW.COM18

Letnia Akademia Młodych Talentów

Oj, to było cudowne pięć tygodni. Letnia Akademia Młodych Talentów 
ruszyła pełną parą 28 czerwca. Każdy tydzień posiadał swój indywidualny, 
niepowtarzalny program. Na najmłodszych ksawerowian czekały nie lada 
atrakcje i wakacyjne przygody. Wśród zajęć zaplanowano mnóstwo 
warsztatów tematycznych, m.in. origami, tworzenie instrumentów, 
warsztaty muzyczne, sensoryczne, recyklingowe instrumenty, warsztaty 
z Eco mody i wiele, wiele więcej!

W pierwszym tygodniu letniego wypoczynku ("Kontynenty") dzieci m.in. 
przygotowały Afrykańskie maski, magnesy z masy solnej, brały udział 
w warsztatach muzycznych, poznały tajniki rysunkowej animacji, brały 
udział w warsztatach tematycznych i przygotowały przepiękne wakacyjne 
torby.

Fotografie GDKzB w Ksawerowie



SPORT
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Fotografie Basket 4EVER Ksawerów

W tym roku zawodniczki klubu Basket 4EVER Ksawerów wyjechały na obóz 
sportowy przygotowujący do nowego sezonu 2021/2022 w Bieszczady, 
do miejscowości Czarna obok Soliny. 

W malowniczej krainie koszykarki trenowały, odpoczywały oraz korzystały 
z uroków naszych wspaniałych Bieszczad. Zawodniczkom życzymy dużo 
zdrowia i wielu sportowych sukcesów w nadchodzącym sezonie!

Basket 4EVER Ksawerów

Basket 4EVER Ksawerów

Koszyczki - sport i dobra zabawa!

Koszykarki Basket 4EVER w Aquaparku

Najstarsze koszykarki (roczniki 2003 - 2006) na sali treningowej 

Klub Basket 4EVER Ksawerów od września serdecznie zaprasza dzieci 
na zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gry w koszykówkę. 

Na zajęcia, które odbywać się będą w szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej przy ul. Majora Hubala 55,  zapraszamy dzieci już od 5 roku 
życia! Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z Bartoszem 
Śpiewakiem pod numerem tel.: 608 038 840. 

Koszykarki Basket 4 EVER Ksawerów szlifowały formę w Bieszczadach

Zawodniczki roczników 2007 - 2012 przy tamie nad Soliną
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Obóz przygotowawczy w Jeleniej Górze Szlifowali formę na obozie w Kleszczowie

Co słychać w GKS-ie?

Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów rocznik 2009-2010 w wakacyjnej przerwie 
trenowali i wypoczywali na obozie w Jeleniej Górze. Podczas 10 dni pobytu 
w pięknych Karkonoszach na chłopców czekało wiele atrakcji: mecz Ligi 
Konferencji Śląsk Wrocław - Ararat, popołudnie w Termach Cieplickich, 
trening fitness z trenerem personalnym Anną Nowak, liczne spacery czy 
mecze sparingowe. Najważniejsza jednak była wspólna integracja całego 
zespołu - młodych piłkarzy i trenerów.

Obóz Piłkarski Solpark Kleszczów 2021 - to tutaj przez kilka sierpniowych 
dni chłopcy z rocznika 2011/2012 doskonalili swoje piłkarskie umiejętności. 
Oprócz codziennych treningów i aktywnego wypoczynku, dzieci dobrze się 
bawiły i wesoło spędzały czas - m.in. podczas zabaw na basenie czy gry 
w kręgle.

Fotografie GKS Ksawerów

Piłkarze rocznika 2009-2010 podczas wakacyjnego pobytu w Karkonoszach

Trzecie miejsce w sierpniowym turnieju

Chłopcy z rocznika 2013-2014 wzięli udział w turnieju Magic Cup 2021 
(rocznik 2013) zorganizowanym 22 sierpnia w Łęczycy. Po zaciętych 
meczach nasi młodzi piłkarze zajęli trzecie miejsce - brawo!

Warto wspomnieć, że połowa zawodników naszej drużyny była o rok 
młodsza, niż rywalizujący w zawodach rówieśnicy. Na turnieju nie mogło 
zabraknąć fantastycznych kibiców, którzy gorąco dopingowali naszą 
drużynę. GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Z medalami za trzecie miejsce

Terminarz rozgrywek w rundzie jesiennej
- klasa okręgowa oraz klasa B

Poniżej prezentujemy jesienny terminarz rozgrywek meczów klasy 
okręgowej drużyny seniorskiej GKS-u Ksawerów oraz zespołu rezerw, które 
rozgrywane będą na Stadionie Gminy Ksawerów w Woli Zaradzyńskiej 
(mjr. Hubala 55) przed własną publicznością. Zapraszamy do wspólnego 
dopingu! 

W klubie trenuje obecnie 6 drużyn. Znakomicie rozpoczął rozgrywki 
pierwszy zespół, który wygrał wszystkie 5 meczów i prowadzi w tabeli. 

W tym sezonie klub planuje utworzenie kolejnej, siódmej grupy chłopców 
z rocznika 2015 i młodszych. Rozpoczęcie treningów uzależnione jest od 
tego, kiedy klub znajdzie trenera. 

02.10 sobota |  godz. 15:00  |  GKS Ksawerów - LKS Różyca

16.10 sobota |  godz. 15:00  |  GKS Ksawerów - Termy Uniejów

30.10 sobota |  godz. 15:00  |  GKS Ksawerów - KAS Konstantynów

13.11 sobota |  godz. 15:00  |  GKS Ksawerów - Zawisza Rzgów

19.09 niedziela | godz. 15:00 | GKS II Ksawerów - Zawisza II Rzgów

03.10 niedziela | godz. 15:00 | GKS II Ksawerów - AKS SMS II Łódź

17.10 niedziela | godz. 15:00 | GKS II Ksawerów - GKP Husaria
Gealan Rzgów

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Tegoroczny letni obóz w Kleszczowie

Klub GKS Ksawerów poszukuje terenera do zajęć z chłopcami 

urodzonymi w 2015 roku. Osoby chętne prosimy o kontakt pod numerem 

tel. 504 227 106


