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Z okazji zbliżającej się Wielkanocy Świąt przepełnionych zadumą i nadzieją pragniemy życzyć Wszystkim Mieszkańcom
Naszej Gminy, a także naszym gościom,
zdrowych i radosnych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół,
obfitości smaków na naszych stołach,
a także pogody ducha i wiosennego optymizmu.
Niech nadchodzące Święta przyniosą Państwu
poczucie spełnienia i satysfakcji,
a także napełnią świątecznym nastrojem przez cały rok.

egzemplarz bezpłatny

W numerze
Lotnictwo - mój zawód,
moja pasja
- rozmowa z Marcinem Nocuniem
Fot. M.Nocuń

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Wróbel
Wójt Adam Topolski
wraz z Radnymi
oraz pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów

strona 12

Jest praca!
Poszukujemy osoby do opieki
medycznej (ukończony kurs
pierwszej pomocy) na meczach
piłkarskich rozgrywanych
na Gminnym Stadionie
w Woli Zaradzyńskiej.
Wszelkich informacji udziela
p. Karol Kozłowski
pod numerem tel. 531 126 558

UWAGA!

Nieczynny urząd
Wójt Gminy Ksawerów informuje,
że w dniu 2 maja (wtorek),
Urząd Gminy Ksawerów
będzie nieczynny
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• 60 lat pożycia małżeńskiego: Zenobia i Zenon Borowscy, Teresa i Dionizy
Kociugowie, Lucyna i Zygmunt Modrzejewscy, Olga i Leon Rudzcy.

Medale dla długoletnich małżeństw
Miłość, rozmowa, kompromis i wzajemny szacunek - to prawdopodobnie
recepta na sukces udanego związku - w którym małżonkowie trwają po
kilkadziesiąt lat!
5 kwietnia, podczas uroczystości w GDKzB, 15 par małżeńskich z terenu
naszej gminy zostało dodatkowo uhonorowanych medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie - nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

• 55 lat pożycia małżeńskiego: Krystyna i Stanisław Milerowie, Zofia i Jan
Milerowie, Marianna i Zenon Nastarowiczowie, Zofia i Jan Półkowie, Anna
i Józef Sysiowie, Jadwiga i Zygmunt Ziółkowscy.
• 55 lat pożycia małżeńskiego: Wanda i Bogdan Chałupkowie, Aleksandra
i Bronisław Siwiaszczykowie, Krystyna i Józef Strumiłłowie, Maria i Jerzy
Wasilenkowie, Zdzisława i Mieczysław Wójcikowie.
Redakcja

Redakcja

Nagrodzone pary małżeńskie oraz goście uroczystości

Uczestnicy jubileuszu

Medale, w imieniu prezydenta RP, wręczał wójt Adam Topolski

Odznaczenie za długoletnie pożycie małżeńskie stanowi wyróżnienie
dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat i więcej,
jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu,
które małżonkowie składali sobie przed laty.
O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich.
Pamiątkowe odznaczenia
(fotografie wykonała redakcja)
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Inauguracja Klubu Seniora
Już jest! 21 marca punktualnie o godz. 12.00 gminny Klub Seniora
zainaugurował oficjalnie swoją działalność. Wyczekiwana uroczystość,
która miała miejsce w GDKzB w Ksawerowie, cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem wśród starszych mieszkańców naszej gminy.
Celem działalności klubu, będzie przede wszystkim integracja osób
w starszym wieku - poprzez realizację wspólnych pasji i zainteresowań, oraz
motywacja seniorów do spotkań i czynnego uczestnictwa w życiu
społecznym. Prezesem Klubu Seniora został Marian Kaleta.
Panie Marianie, nareszcie mamy Klub Seniora w naszej gminie. Trochę
to trwało, bo sama idea utworzenia klub narodziła się przecież już jakiś czas
temu?
Faktycznie pomysł powstał już dosyć dawno. Niestety, okoliczności
by wdrożyć go w "życie" były niesprzyjające. Teraz, dzięki zaangażowaniu
kilku osób, m.in. wójta Adama Topolskiego i p.o. dyrektora GDKzB Marka
Smugi, mogę dumnie powiedzieć - mamy w gminie Klub Seniora!

Cel i program klubu?
Wyciągnąć seniorów z domów! Pokazać starszemu pokoleniu, że poprzez
ciekawe zajęcia, spotkania i rozmowy przede wszystkim w "naszym"
klubowym gronie - można ciekawie i aktywnie spędzić czas wolny, którego
mamy całkiem sporo. Życie może być piękne, ale dużo zależy od Nas samych.
Zajęcia i spotkania klubowiczów odbywają w GDKzB w Ksawerowie.
Jakie to są zajęcia?
Wstępny harmonogram działania uwzględnia m.in.:zajęcia komputerowe,
gry stolikowe, gimnastykę, spotkania z psychologiem, zajęcia w bibliotece
i "z gazetką przy herbatce". Co więcej? To będzie zależało tylko i wyłącznie
od Nas - od klubowiczów. Majsterkowanie, ogród, literatura, wycieczki?
Czemu nie! Zapraszam do Klubu Seniora.
Z Marianem Kaletą rozmawiał Bartosz Chmiela

Jest Pan prezesem Klubu a ja mam nieodparte wrażenie, że świetnie
się Pan w tej roli sprawdzi.
Dziękuję, czas pokaże. Wybrany został cały zarząd Klubu i wszyscy jesteśmy
mocno zaangażowani w ten projekt. Osobiście bardzo się cieszę, że jako
senior będę miał możliwość współuczestniczyć w kolejnych zajęciach
organizowanych z myślą o mieszkańcach naszej gminy.
Redakcja

Seniorzy i goście uroczystości

Dowiedz się więcej na:

www.kultura-ksawerow.pl

p.o. dyrektora GDKzB - Marek Smuga, z dumą inauguruje Klub Seniora

Marian Kaleta ( w czerwonej kamizelce) - prezes Klubu Seniora

od lewej siedzą: przewodnicząca rady gminy - Maria Wróbel,
radna powiatu i dyrektor SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie - Wioletta
Domańska, wójt Gminy Ksawerów - Adam Topolski, Sławomir Skorek dyrygent chóru "Gloria" (przy parafii w Woli Zaradzyńskiej)

Zespół wokalny z Centrum Seniora w Pabianicach
(fotografie wykonała redakcja)
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101 lat – takie zdrowie tylko w Ksawerowie!
8 marca – dokładnie w Dniu Kobiet, mieszkanka Ksawerowa pani Aniela
Nowak skończyła 101 lat!
Jubileusz niecodzienny i na pewno wyjątkowy. Dostojna jubilatka
obchodziła kolejną rocznicę urodzin w świetnym humorze i niebywałej
kondycji zdrowotnej – czytając ulubioną lekturę bez okularów! Pani Aniela najstarsza mieszkanka gminy Ksawerów, spędziła ten szczególny dzień
w gronie najbliższych, przy symbolicznej lampce szampana i domowym
torcie. Nie obyło się oczywiście bez wizyty włodarzy gminy Ksawerów.
Wójt Adam Topolski wręczył emerytce bukiet kwiatów wraz z najlepszymi
życzeniami i gratulacjami.
Recepta pani Anieli na długie życie i tak szacowny wiek? Przede wszystkim
troskliwa, kochająca rodzina i uśmiech na twarzy. Cóż, 200 lat pani Anielu!
Redakcja

Jubilatka z rodziną i delegacją gminnego samorządu

Nasi mieszkańcy
Drodzy czytelnicy, jeżeli chcielibyście podzielić się swoją ciekawą
historią, talentem lub oryginalnymi zainteresowaniami na łamach
naszej gazety, zachęcamy do kontaktu z redakcją.
Szukamy śladów i świadków naszej lokalnej historii, informacji
o ciekawych wydarzeniach oraz postaci związanych bezpośrednio
z gminą Ksawerów.
Jeżeli są wśród Was takie osoby - mieszkańcy gminy Ksawerów czekamy na kontakt.
Redakcja

Pani Aniela Nowak podczas czytania lektury

Głosujmy na Julkę Nykiś!

Ptasia grypa - bądźmy ostrożni!

Julia Nykiś, mieszkanka naszej gminy i niezwykle uzdolniona wokalistka
(podopieczna sekcji wokalnej GDKzB w Ksawerowie) - ma szansę
na zwycięstwo w plebiscycie Najlepsza Nastoletnia Polska Wokalistka,
na liście przebojów "Polisz Czart"!

Wiosna to czas powrotu dzikich ptaków do swoich miejsc lęgowych
(zlokalizowanych m.in w naszym województwie). Ptaki te często przenoszą
niegroźny dla człowieka wirus, zwany potocznie "ptasią grypą".
Niestety, ta ptasia choroba jest mordercza dla zamkniętych hodowli drobiu.
Aby ochronić nasze gospodarstwo przed ptasią grypą, wystarczy
przestrzegać kilku zasad:

Redakcja

Instrukcja głosowania
Należy wysłać wiadomość e-mail (o treści poniżej) na adres:
slawek.orwat@wp.pl
Treść wiadomości e-mail powinna wyglądać następująco:
- imię i nazwisko osoby głosującej
- wpisać listę kandydatów wg wzoru poniżej
1) Julia Nykiś - Shy boy
2) Velflon -Obcy
3) Kult- Wstyd
4) K2 - Twój Fire
5) Zen - Mało ważne
Jeden e-mail -to jeden głos, im więcej głosów tym większa szansa
na zwycięstwo Julii! | Głosujemy do dnia 17 kwietnia włącznie.

› nie karm drobiu na zewnątrz budynków;
› pozostaw ptaki w pomieszczeniach;
› nie pój drobiu wodą, do której dostęp mają dzikie ptaki;
› nie wnoś na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób,
zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
› po każdym kontakcie z drobiem umyj dokładnie ręce;
› pracując z drobiem, stosuj odzież i obuwie ochronne;
› używaj mat dezynfekcyjnych;
› zabezpiecz budynki w których trzymasz drób, oraz paszę przed
dostępem dzikich ptaków;
› obserwuj stan zdrowia drobiu.
O wszelkich niepokojących objawach bezzwłocznie powiadom weterynarza!
Redakcja

(fotografie wykonała redakcja)
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Będzie ul. Pocztowa i ul. Sosnowa

Odzyskujmy "deszczówkę"

Podczas XLIV Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 15 marca br.,
radni podjęli dwie uchwały dotyczące zmiany nazw ulic. Uchwały te wejdą
w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Czy wiesz, że woda opadowa - pospolita "deszczówka", świetnie nadaje
się nie tylko do podlewania ogrodu, ale również do prania?
Deszczówka zawiera mało jonów magnezu i wapnia (przez co jest miękka).
W jej skład wchodzą roztwory słabych kwasów, mogące powodować korozję
metali, dlatego warto ją przechowywać w pojemnikach z tworzyw
sztucznych.
Odzyskujmy i wykorzystujmy wodę deszczową - oszczędzajmy i wspierajmy
naturalne otocznie w którym żyjemy.

Obecna ul. Nowotki będzie ul. Pocztową, natomiast ul. Hanki Sawickiej
zmieni nazwę na ul. Sosnową.
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Fot. Redakcja

Zgodnie z zapisami w Prawie wodnym, deszczówki nie możemy
odprowadzać ani na sąsiednią działkę, ani na ulicę, ani do sieci kanalizacji,
nawet jeśli jest ona przyłączona do przydomowej oczyszczalni. Grożą za to
kary.
Redakcja
Fot. K.Karcz

ul. Nowotki - już niebawem jako ul. Pocztowa

Pokaz stołów wielkanocnych
1 kwietnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej odbył
się uroczysty pokaz stołów wielkanocnych. Gospodarzem wydarzenia było
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zaradzyńskiej, a wśród gości zasiedli m.in.
Wójt Gminy Pabianice Henryk Gajda, Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski,
Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Maria Wróbel, oraz przedstawiciele
Rady Gminy Ksawerów.

Koło z Nowej Gadki...
Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

...z Ksawerowa...
Fot. K.Karcz

Wójtowie: Adam Topolski i Henryk Gajda
Swoje stoły wielkanocne przedstawiły Koła Gospodyń Wiejskich z takich
gmin jak: Ksawerów (KGW z Woli Zaradzyńskiej, KGW z Nowej Gadki
i KGW z Ksawerowa), Klimkowizna, Wola Żytowska, Bychlew, Górka
Pabianicka, Kudrowice, Konin – Majówka, Piątkowisko, Janowice,
Żytowice, Rydzyny, oraz Prawda.
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
nr 3/2017
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INWESTYCJE

Ruszyły prace w terenie
Początek tegorocznej wiosny był sprzyjającym sygnałem do rozpoczęcia
inwestycji remontowo-budowlanych na terenie gminy. Priorytetem
są na pewno inwestycje wodno-knalizacyjne i remonty drogowe.

Procedura przetargowa wyłoniła wykonawcę (firma Włodan z Porszewic)
nakładek bitumicznych w ulicach: Zacisze, Uroczej, Owocowej, Białej,
Spokojnej, Muzycznej oraz Hucznej. Niewykluczone, że nowy asfalt pojawi
się na dodatkowych ulicach. Zależne jest to jednak od ewentualnych
oszczędności budżetowych, mogących powstać podczas realizacji
poszczególnych inwestycji.

ul. Spokojna - po niedawno zakończonej inwestycji wodno-knalizacyjnej,
przed położeniem nakładki bitumicznej

ul. Jęczmienna - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

ul. Spacerowa (wraz z ul. Cienistą) - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

ul. Owocowa

Tegoroczny plan inwestycyjny zakłada budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
również w ulicach: Ksawerowskiej, Kościuszki, oraz Granitowej - w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).

ul. Boczna otrzyma betonowe płyty przeniesione z ul. Zacisze
ul. Granitowa

ul. Ksawerowska

Budynek OSP w Woli Zaradzyńskiej po zakończonym remoncie
(fotografie wykonała redakcja)
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Spotkanie z projektantem w temacie ewentualnej przebudowy
ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Sienkiewicza)

Jeden z dwóch nowych progów zwalniających
przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie

Budynek dawnej kotłowni przy SP w Ksawerowie - być może w tym
miejscu powstanie nowy Środowiskowy Dom Samopomocy
(trwają prace projektowe).

Równanie nawierzchni w ul. Dobrej...

To w tym miejscu powstanie nowa droga dojazdowa do Gminnego
Przedszkola w Widzewie
...i likwidacja ubytków w ul. Bocznej
(Gminna Brygada Remontowo - Budowlana)

MEDiKSA po remoncie - na zdjęciu nowoczesny podjazd

Trwają postępowania przetargowe zmierzające do wyłonienia
projektantów w zakresie:
- wykonanie projektu przebudowy boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Ksawerowie;
- wykonanie projektu przebudowy drogi wraz z odwodnieniem ul. Bema;
- wykonanie projektu przebudowy dróg wraz z odwodnieniem w ulicach:
Skromnej, Krótkiej, Malinowej, Północnej, oraz Poziomkowej;
- wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Lipowej (od ul. Wschodniej do ul. Wiosennej),
Uroczej (od ul. Pięknej do ul. Lipowej), Wiosennej (od ul. Pięknej do ul.
Lipowej), Głowackiego i Nastrojowej.
Redakcja
(fotografie wykonała redakcja)
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MIESZKAŃCY / HISTORIA
Fot. D.Szczesio

Nasi ludzie - Nasza siła!
Nie jest tajemnicą, że największą wartością gminy Ksawerów są jej
mieszkańcy. Ludzie z pasją, z historią lub niecodziennymi
zainteresowaniami. To również przedsiębiorcy, menedżerowie
i społecznicy.
Mariusz Szczesio - mieszkaniec naszej gminy (od urodzenia) i aktywny
przedsiębiorca (właściciel firmy eventowej oferującej energetyczny i często
ekstremalny wypoczynek) proponuje nowość, jaką jest runmageddon.
Runnmagedon jest "piekielnym" biegiem, podczas którego uczestnicy
muszą pokonywać ekstremalnie trudne przeszkody w określonym
przedziale czasowym. Żeby ukończyć bieg, należy ze sobą współpracować
- mówi Mariusz Szczesio.
Dysponujemy trzema torami, z różnymi przeszkodami. Nie będzie łatwo
ukończyć bieg, ale satysfakcja z dotarcia do mety jest gwarantowana dodaje.
Pozostając w klimacie "wojskowego" wysiłku i hektolitrów wylanego potu
warto dodać, że firma posiada w swojej ofercie możliwość przejażdżki
pojazdami wojskowymi takimi jak m.in.: czołg T55, transporter
opancerzony SKOT, pojazd terenowy HUMMER H1, czy motocykl
opancerzony z koszem.
Redakcja

Runmageddon
Fot. D.Szczesio

Runmageddon - to bieg terenowy z przeszkodami wzorowany
na ćwiczeniach wojskowych, zbliżonych do rzeczywistych etapów selekcji
kandydatów do wojskowych jednostek specjalnych.

Ku czci bohaterom naszej gminy

Historyczne fotografie

Drodzy mieszkańcy naszej gminy, czytelnicy "Echa". Podczas XLV Sesji Rady
Gminy Ksawerów, Komisja Samorządowo-Społeczna poparła wcześniejszą
propozycję wójta Adama Topolskiego, dotyczącą utworzenia miejsca
upamiętniającego mieszkańców - bohaterów Gminy Ksawerów.
Czy byłby to obelisk, czy może tablica pamiątkowa? W której części gminy
mogłoby powstać takie miejsce? Są już pewne koncepcje, nad którymi
pracuje projektant obelisku przy GDKzB w Ksawerowie - Henryk Kowalski.
Miejmy na uwadze fakt, że w takim symbolicznym miejscu powinniśmy
oddawać cześć wszystkim tym osobom, które w sposób wyjątkowy zasłużyły
się dla naszej gminy (żołnierze, sportowcy, społecznicy, lekarze etc.).
Propozycje uwzględniające sylwetki takich osób, oraz miejsc czczenia ich
pamięci, prosimy przesyłać na adres e-mail: promocja@ksawerow.com
Redakcja
Fot. Paweł Reising / gazetatrybunalska.pl

Fot. ksawerow.org

13.09.1939 r. - niemieccy żołnierze w Ksawerowie
(róg dzisiejszej ul. Łódzkiej i ul. Jana Pawła II)
Fot. ksawerow.org

6/12.09.1935 r. - lotnisko polowe w Widzewie
(w samolocie Stanisław Loth - późniejszy operator filmowy)
Czytelnicy "Echa Gminy Ksawerów" - jeżeli macie w swoich albumach
historyczne fotografie z Gminy Ksawerów, lub znacie osoby mające
podobne zdjęcia w swoich kolekcjach - prosimy o bezpośredni kontakt
z naszą redakcją: tel. 600 452 666 lub e-mail: info@reklamona.pl
ŚP. gen.bryg. Aleksander Arkuszyński "Maj"
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WAŻNE INFORMACJE
Fot. Redakcja

ul. Wschodnia - powiatowa
W związku z wieloma interwencjami mieszkańców dot. stanu nawierzchni
ul. Wschodniej - na odcinku od ronda do ul. Wolskiej - informujemy, iż tym
odcinkiem ulicy zarządza Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
Wszelkie uwagi, skargi oraz szkody powstałe na tym odcinku
ul. Wschodniej, prosimy kierować bezpośrednio do zarządcy
tejże ulicy - pod numerem tel. 42 225 40 00.
Fot. Redakcja

ul. Wschodnia tuż po zimie
Informacje podane przez Joannę Kupś - rzecznika prasowego Starostwa
Powiatowego w Pabianicach, które ukazały się w prasie pabianickiej,
są nieprawdziwe!
Ulice, wskazane do remontu przez panią rzecznik zostały już
przebudowane, a ich obecny stan nie budzi zastrzeżeń:
• ul. Wolska, remont w 2007 r.;
• ul. Nowotki, remont w 2011 r.;
• ul. Jana Pawła II, remont w 2012 r.;
• ul. Szkolna, remont w 2015 r.
Przypomnijmy - to ul. Wschodnia (od ronda do ul. Wolskiej) wymaga
natychmiastowej, gruntownej przebudowy - nie bez kozery została
wskazana jako najgorsza droga w całym powiecie! Do tego remontu trzeba
przystąpić jak najpilniej!

ul. Wschodnia od ronda do ul. Wolskiej jest drogą powiatową

Tragiczny stan ul. Wschodniej (oraz częściowo ul. Południowej, którą
również zarządza powiat) powoduje bardzo duże zagrożenie dla pieszych
i rowerzystów poruszających się tymi ulicami.
Urząd Gminy Ksawerów
bo wartość Twojej działki wzrasta;

Masz przyłącze? - oszczędzasz!

Pomyśl przyszłościowo. Czasem warto zainwestować, żeby ułatwić
dorosły "start" młodszym pokoleniom.

Dlaczego warto przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej?
bo inwestycja szybko się zwraca, a oszczędności zostają w Twojej kieszeni;
Przykład (dla 5-osobowej rodziny zamieszkałej w gminie Ksawerów)
~ pojemność szamba: 5m3
~ koszt miesięczny wywozu nieczystości: ok. 270 zł
~ koszt miesięczny energii elektrycznej (hydrofor): ok. 40 zł
~ koszt roczny (wywóz nieczystości, energia el.): ok. 3.7 tys. zł
~ koszt wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego: ok. 4-6 tys. zł
~ koszt miesięczny za "wodę i ścieki": ok. 80 zł
~ koszt roczny za "wodę i ścieki": ok. 1 tys. zł
Oszczędność: koszt wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego
zwraca się średnio już po 1.5 roku. Później, oszczędności zostają
w Twojej kieszeni! Podlewasz ogródek? - załóż "podlicznik".
bo im więcej przyłączeń, tym szybciej osiągniemy "efekt ekologiczny";

Zastanawiasz się - oczywiście mając przyłącze wodno-kanalizacyjne - jaki
może być koszt podlewania ogródka lub napełnienia basenu
ogrodowego? Wystarczy założyć podlicznik - to się naprawdę opłaca!
Masz pytania? Skontaktuj się z pracownikami Gminnej Jednostki WodKan Ksawerów pod numerem tel. 42 212 81 48 lub 42 212 82 40

Redakcja

Przetarg na odbiór śmieci
Trwa analiza ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na odbiór
odpadów z terenu Gminy Ksawerów. Zgłosiło się dwóch oferentów,
umowa z wybraną firmą zostanie podpisana na 2 lata. Najniższą stawkę
zaproponowała firma Remondis Sp. z o.o., która aktualnie odbiera odpady
z naszej gminy.
Podwyżek za odbiór odpadów prawdopodobnie nie będzie.
Redakcja

Efektywność ekologiczna zadań - to najważniejsze kryterium
stosowane, przy udzielaniu dofinansowań przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Fot. lisiagóra.pl

Gmina Ksawerów korzysta z tej formy dotacji, dlatego tak istotne jest
osiągnięcie "efektu ekologicznego" - czyli wykazanie jak największej
liczby przyłączeń na danym terenie w określonym przedziale
czasowym. Jeżeli ten współczynnik nie zostanie osiągnięty, grozi nam
zwrot środków do funduszu.
nr 3/2017
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WAŻNE INFORMACJE

Złodziej w rękach policji
Policjanci z posterunku w Ksawerowie
zatrzymali sprawcę zuchwałej kradzieży.
Złodziejskim łupem była walizka i sprzęt
elektroniczny o wartości łącznej ok. 900
zł., skradzione w lokalnej "Biedronce".
Rabusiowi, który przyznał się do winy,
postawiony został zarzut kradzieży
mienia.
Część skradzionych rzeczy odzyskano,
a sprawcy (29-letni mieszkaniec Łodzi)
grozi kara do 5 lat pozbawienia
wolności.

Fot.Redakcja

Odzyskana walizka

Redakcja

Fabryka w ogniu - pół mln złotych strat!
W nocy 8 marca br. około godz. 2.20 strażacy wezwani
zostali do pożaru maszyny produkującej folie spożywczą w zakładzie
produkcyjnym przy ul. Cegielnianej w Ksawerowie. Wysłano tam
4 zastępy strażaków. Na miejscu okazało się, że potrzebna będzie pomoc
kolejnych jednostek. Do pomocy przyjechały dwa wozy z OSP Pabianice
i Woli Zaradzyńskiej.
Z powodu dużego zadymienia ratownicy pracowali w aparatach
powietrznych. Ogień objął również budynek firmy, z którego ewakuowano
6 pracowników. Strażacy użyli kamery termowizyjnej, aby sprawdzić
czy nie ma w środku poszkodowanych.
Właściciel oszacował straty na 500 tys. złotych z czego 150 tys.,
to uszkodzenie budynków. Uratowane mienie wyceniono na 25 mln złotych.
Przemysław Jach/Epainfo
Fot. Przemysław Jach/Epainfo

Pijany Ukrainiec szalał w Ksawerowie
31-letni obywatel Ukrainy spowodował kolizję na skrzyżowaniu
Widzewskiej i Zachodniej w Ksawerowie. Był kompletnie pijany.
Mężczyzna kierując Oplem podczas skręcania pomylił pasy ruchu i wjechał
w Toyotę. Poszkodowany szybko zorientował się, że kierowca Opla nie jest
trzeźwy. Na miejsce przyjechała policja. Po zbadaniu alkomatem, okazało
się, że sprawca kolizji miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Akcja gaśnicza
Do zdarzenia doszło w sobotę 25 marca przed 19.00.

Przemysław Jach/Epainfo

Fot. Przemysław Jach/Epainfo

Podziękowanie od poszkodowanej firmy dla druhów strażaków (poniżej).

Policyjna interwencja
Fot. A. Wojtasiewicz / AG

Ukrainiec miał ponad 2 promile!

Posterunek Policji w Ksawerowie

tel. 42 213 84 34
10
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REFERATY ORGANIZACYJNE / KULINARIA
zaopatrzenie w materiały służące codziennej pracy urzędu - te zadania
należą do obowiązków "mojego" referatu.

Referat Organizacyjny
Rozmowa z Marzeną Idczak - kierownikiem Referatu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Ksawerów.
Pani kierownik, czym zajmuje się Referat Organizacyjny?
Jest to przekrój całokształtu spraw, jakie mają miejsce w urzędzie. Zakres
obowiązków jest bardzo szeroki. Obejmuje zarówno pracę sekretariatu,
obsługę posiedzeń Rady Gminy jak i organizację spotkań z mieszkańcami.
To praca nad przyjmowaniem i wysyłką korespondencji, to setki odebranych
telefonów, dostarczanie pism mieszkańcom poprzez gońca, rekrutacja
i derekrutacja pracowników urzędu - łącznie z prowadzeniem kadr,

Zakres obowiązków jest naprawdę szeroki.
Tak, dodam, że odpowiadamy również za prowadzenie archiwum i prace
porządkowe oraz remontowe na terenie urzędu. Niezbędna jest tutaj
znajomość merytoryki i rachunkowości. Referat Organizacyjny zawsze
przyrównuję do pracy małżeństwa rolników. Gdy rolnik idzie w pole,
to wszyscy go widzą. Mało kto jednak widzi pracę żony, która przygotowuje
mu obiad. Tak też jest z naszym referatem. Jesteśmy zapleczem,
bez którego nie mogłaby być wykonana każda inna praca na terenie całej
gminy. Tak więc jest to dosyć trudny, ale też i ciekawy odcinek pracy,
który jest pewnego rodzaju wyzwaniem.
Redakcja
Fot. Redakcja

Kierownik Marzena Idczak (trzecia z prawej) z kadrą Referatu Organizacyjnego

Puszysty sernik z rosą

Świąteczny kącik kulinarny

Fot. ciasta.net

Jaja faszerowane na ciepło
Fot. przepisy.net

Składniki:
- 12 jajek
- 40 dag pieczarek
- 1 cebula
- 2 łyżeczki masła
- pęczek natki pietruszki
- sól
- pieprz

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na twardo, po przestudzeniu ostrym nożem
przekrawamy je (w skorupkach!) wzdłuż na pół.
Kroimy ostrożnie, ale energicznie - tak żeby nie popękały skorupki.
Zawartość jajek wyjmujemy ostrożnie łyżeczką i siekamy w bardzo
drobną kostkę.
Pieczarki myjemy, obieramy, siekamy w kostkę i podsmażamy
na patelni z uprzednio dodaną cebulą (również drobno posiekaną).
Siekamy drobno natkę pietruszki i przesypujemy ją do większego
naczynia. Kolejno dodajemy wcześniej posiekane jajka i ostudzone
pieczarki.
Całość mieszamy doprawiając solą i pieprzem. Tak przygotowanym
farszem napełniamy skorupki jajek. Jajka kładziemy na bułce tartej,
a następnie na roztopionym na patelni maśle. Smażymy około 2 minut
- aż się zarumienią. Podajemy ciepłe.

Redakcja
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Składniki:

CIASTO
- 2 szklanki mąki
- 1/2 szklanki cukru
- 2 żółtka
- 1 jajko
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1/2 kostki miękkiej margaryny
MASA SEROWA
- 1 kg twarogu półtłustego w kostkach lub w wiaderku
- 1 szklanka cukru
- 1/2 szklanki oleju
- 2 szklanki mleka, budyń śmietankowy bez cukru (35 dag)
- 2 jajka, 4 żółtka
ROSA
- 6 białek, 1 szklanka cukru
Przygotowanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto. Schłodzić 1/2 godziny w lodówce.
Twaróg półtłusty zmielić 2 razy w maszynce do mielenia. Dodać
pozostałe składniki i całość dokładnie zmiksować. Uwaga: masa serowa
jest bardzo rzadka, ale taka musi być. Białka z dodatkiem szczypty soli
ubić na sztywną pianę. Dalej ubijając dodawać stopniowo cukier.
Uwaga: białka ubić podczas pieczenia sernika, najlepiej przed samym
wyłożeniem piany na sernik. Dużą blachę (25cmx36 cm) wyłożyć
papierem do pieczenia lub 2 tortownice o średnicy 24cm wyłożyć
papierem do pieczenia, samo dno tortownicy, a papier wypuścić
na zewnątrz, natomiast boki tortownicy wysmarować masłem.
Do przygotowanej formy przełożyć schłodzone ciasto. Na ciasto wylać
masę serową i upiec. Sernik (bez piany) piec 1 godzinę w temperaturze
180 stopni C. Z pianą dodatkowe 10 - 15 minut.
Ciasta.net
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NASZ SĄSIAD
Na początku jako inżynier uzbrojenia, później dodatkowo jako członek
a następnie sekretarz Rady Nadzorczej. Od czerwca 2016 r. jestem prezesem
zarządu - dyrektorem naczelnym.
Któż z nas, będąc dzieckiem - nie marzył by w przyszłości zostać strażakiem,
policjantem, żołnierzem, lekarzem czy nawet marynarzem. Z biegiem czasu
dziecięce pasje i zainteresowania zmieniały się, zanikały lub ewaluowały
i rozwijały się. Jedni spontanicznie poznawali życie szukając swojej drogi,
inni konsekwentnie dążyli do celu, który nie do końca świadomie,
acz z sercem i uśmiechem na twarzy - wytyczyli już w dzieciństwie.
O dziecięcych marzeniach, determinacji i zamiłowaniu do lotnictwa z niezwykle sympatycznym i lubianym mieszkańcem Gminy Ksawerów Marcinem Nocuniem.

Gdybyś miał porównać naszą krajową produkcję z maszynami,
które powstają w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) - lidera w branży
lotniczego przemysłu zbrojeniowego?
W USA byłem w grudniu ub.r. reprezentując moją firmę, która ma być
centrum wsparcia eksploatacji śmigłowców w Polsce (centrum serwisowe
śmigłowców), w kontekście nowej platformy śmigłowcowej. Razem
z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zostaliśmy zaproszeni
przez firmy Bell Helicopter i Boeing - produkujące śmigłowce
w takich miastach jak Forth Worth (Texas) oraz Messa (Arizona).

Marcin Nocuń na tle śmigłowca bojowego
firmy BELL, AH-1Z Viper
Marcin, dlaczego akurat lotnictwo
a nie np. piłka nożna, skoki na bungee,
czy wyścigi rajdowe?
Piłką nożną też się interesuję (śmiech) i mocno
trzymam kciuki za udział naszej reprezentacji w przyszłorocznych
Mistrzostwach Świata. Jesteśmy już bardzo blisko, ale wróćmy
do twojego pytania. Już jako mały chłopiec interesowałem
lotnictwem - przede wszystkim śmigłowcami wojskowymi,
a co się z tym w tamtym okresie czasu wiązało - również modelarstwem.
Na samoloty i śmigłowce patrzyłem często z punktu ich technicznego
wykonania, wielozadaniowości, uzbrojenia i samych możliwości bojowych.
I sukcesywnie rozwijałeś swoją pasję?
Starałem się. Moją ścieżkę edukacji i późniejsze doświadczenie zawodowe,
kierunkowałem z myślą o robieniu tego, co mnie interesuje i sprawia
mi przyjemność. Z natury jestem optymistą, dlatego założyłem sobie,
że spróbuję zrealizować swoje marzenia.
Udało Ci się, jesteś prezesem Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi!
Tak, po tych wszystkich latach nauki mogę z satysfakcją powiedzieć,
że mam przyjemność pracować w branży lotniczej. Jestem mgr inż.
po Politechnice Łódzkiej - Wydział Elektrotechniki i Elektroniki na kierunku
Automatyka i Robotyka. Na pracę dyplomową zrobiłem dwunożnego
robota kroczącego, sterowanego komputerem. Ukończyłem również studia
podyplomowe na tej samej uczelni - kierunek Zarządzanie Produkcją.
Posiadam certyfikaty ze znajomości języka angielskiego. Moją pracę
zawodową zacząłem w Anglii, gdzie dokształcałem się w Instytucie
Technicznym w Londynie. Po powrocie do kraju zatrudniłem
się w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi, gdzie pracuję
już od 12 lat.
12

Z firmą Bell, w obecności mediów została
podpisana umowa o współpracy. Ten wyjazd był dla mnie
olbrzymim doświadczeniem, ale mogę z całym przekonaniem
powiedzieć, że absolutnie Polska nie powinna mieć żadnych kompleksów
- a tym bardziej Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. - jeśli chodzi
o infrastrukturę, jakość wykonywanych remontów, obsługę i samą myśl
technologiczną. Jesteśmy pod tym względem w czołówce światowej.
Oczywiście, Amerykanie robią świetne maszyny bojowe jak chociażby
legendarny śmigłowiec szturmowy AH-64 Apache w wersji Longbow
z doskonałym systemem noktowizyjnym - znawcy tematu wiedzą o czym
mówię (uśmiech).
Byłeś radnym Gminy Ksawerów?
Tak, byłem radnym ponad rok czasu. To było dla mnie duże doświadczenie
i pierwszy kontakt z samorządem. Mimo pracy zawodowej, w tym samym
czasie byłem pracownikiem Wojskowych Zakładów Lotniczych w Łodzi oraz
członkiem Rady Nadzorczej, bardzo sumiennie przykładałem
się do obowiązków radnego. Udało mi się wnieść do realizacji - w moim
okręgu wyborczym - położenie nakładki asfaltowej na dwóch ulicach, oraz
wykonanie projektów odwodnienia i nakładek asfaltowych na kilku innych.
To było naprawdę spore wyzwanie - pamiętam, że na 24 sesje opuściłem
tylko jedną. Nieoceniona była tutaj współpraca - przede wszystkim
ta merytoryczna, z wójtem Adamem Topolskim. Bardzo dużo się nauczyłem
i z wielkim bólem serca zrezygnowałem z mandatu radnego naszej gminy.
Pełniłeś również obowiązki wiceprezydenta Pabianic – jak traktujesz
to doświadczenie?
Kolejne, naprawdę duże doświadczenie samorządowe. Nie miałem
absolutnie żadnych problemów natury merytorycznej, żeby objąć
to stanowisko.
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NASZ SĄSIAD / OŚWIATA
Byłem mocno naładowany nowymi pomysłami - widząc, co mogę
zaoferować Pabianicom To w tym mieście chodziłem do szkoły
podstawowej, do liceum ogólnokształcącego, brałem udział w zajęciach
modelarskich (MDK), byłem harcerzem i należałem do klubu Juliusza
Verne`a. Oczywiście, aby w samorządzie móc realizować swoje pomysły,
środowisko polityczne też musi być odpowiednio "przyjazne".
Jesteś rodowitym mieszkańcem naszej gminy?
Urodziłem się w Łodzi i tam mieszkałem do czasu przeprowadzki z rodzicami
do Ksawerowa, w którym mieszkam od 7 roku życia.
Jak Ci się tutaj mieszka, na co zwracasz szczególną uwagę?
Bardzo dobrze, zarówno mnie jak i mojej rodzinie. Przede wszystkim
spokojnie - inaczej niż w miejskim blokowisku (uśmiech). Pamiętam gminę
sprzed 30 lat, kiedy jeszcze jako mały chłopiec przyjeżdżałem do Ksawerowa
na działkę. Ksawerów ma świetną lokalizację, co sprzyja rozwojowi całej
gminy. Widać to po przedsiębiorcach, których jest coraz więcej i czują
się "u nas" bardzo dobrze. Inwestujemy w infrastrukturę, świetnie
funkcjonuje Gminny Dom Kultury z Biblioteką - gdzie na zajęcia
przyjeżdżają nawet mieszkańcy sąsiednich gmin i miejscowości.
Jest zainteresowanie Strefą Ekonomiczną.
Mamy przedszkola i szkoły na wysokim poziomie, a przede wszystkim
wspaniałych mieszkańców. Bardzo mi się podoba organizacja lokalnych
imprez sołeckich, spotkań seniorów a także otwartość pracowników urzędu
w rozmowach na dane tematy. Myślę, że największą wartością dodaną świadczącą o tym, że w Ksawerowie naprawdę dobrze się dzieje jest fakt,
że o naszej gminie mówi się w całym województwie łódzkim. I mówi się
bardzo pozytywnie - o co również sam zabiegam.

Zainteresowania i hobby - oprócz lotnictwa (uśmiech)?
Lotnictwo, a w szczególności śmigłowce są zawsze na pierwszym miejscu
(śmiech). Oprócz tego automatyka, robotyka, piłka nożna oraz tenis. Lubię
podróże - morze i góry, a wolny czas spędzam przede wszystkim
z najbliższą rodziną.
Co chciałbyś przekazać czytelnikom?
Starajmy się być życiowymi optymistami. Wykorzystujmy każdą wolną
chwilę, aby czerpać radość z życia. Mówię to w kontekście moich
zeszłorocznych zawirowań zawodowych, w których musiałem zmierzyć
się z rzeczywistością i podjąć bardzo ważne dla mnie decyzje.
Marcin, bardzo dziękuję za tę rozmowę, do której jeszcze kiedyś wrócimy.
Dziękuję i życzę wszystkim czytelnikom zdrowych oraz rodzinnych Świąt
Wielkanocnych.
Z Marcinem Nocuniem rozmawiał Bartosz Chmiela

Potężny inwestor - nowe miejsca pracy!
Trwają prace przygotowawcze terenu przy ul. Giełdowej w Widzewie,
pod potężną inwestycję światowej rangi inwestora. Wielomiesięczne
negocjacje stają się coraz bardziej realne i wszystko wskazuje na to,
że jedna z największych firm produkcyjnych (branża AGD) postawi
kolejną fabrykę właśnie w Ksawerowie!
Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze w tym roku,
a planowane uruchomienie produkcji (w pierwszej fazie zatrudnienie
znajdzie około 400 osób!) nastąpi 1 stycznia 2019 roku.
Bliższe informację już niebawem.
Redakcja

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

Żegnamy zimę - witamy wiosnę!

W Gminnym Przedszkolu w Widzewie pamiętano o Dniu Kobiet. Świętowały
wszystkie panie i dziewczynki. Chłopcy wręczyli wiosenne tulipany, oraz
częstowali smakołykami przyniesionymi z domu. Dwa dni później, w Dzień
Mężczyzny, dziewczynki i panie miały okazję odwdzięczyć się chłopcom
obdarowując ich słodkościami oraz promiennymi uśmiechami.

20 marca przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie pożegnały
tradycyjnie zimę i zgodnie ze starym słowiańskim zwyczajem spaliły
na ognisku Marzannę. Ten starodawny rytuał ma szybko przywołać wiosnę,
oraz przynieść obfite plony.
Gminne Przedszkole w Widzewie
Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Gminne Przedszkole w Widzewie
Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Dzień kobiet
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OŚWIATA
Fot. Oddziały Przedszkolne w Woli Z.

Bal karnawałowy przedszkolaków

Jak karnawał, to karnawał
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Jest niezwykłą
atrakcją - bardzo lubianą przez dzieci, ponieważ dostarcza wielu radosnych
przeżyć i uśmiechów. Tak też było w oddziałach przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, kiedy wszystkie grupy milusińskich
bawiły się w przemiłej atmosferze.

Tego dnia, już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie
(dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek). Wspólne pląsy
rozpoczęto od zabawy ruchowej ze śpiewem "Idzie sobie krasnoludek”.
Nie zabrakło konkursów i innych zabaw. Podziękowania dla dzieci
i rodziców za przygotowanie pięknych strojów, oraz dla rady rodziców
za zorganizowanie poczęstunku.
Oddziały Przedszkolne w Woli Zaradzyńskiej

Zajęcia z dogoterapii

Powitanie wiosny

Fot. Oddziały Przedszkolne
przy SP w Ksawerowie

"Mini" w trakcie pokazu
14

Na początku marca w grupach
przedszkolnych działających
na terenie Szkoły Podstawowej
w Ksawerowie, odbyły się
zajęcia z dogoterapii
prowadzone przez Panią
Magdalenę Wysocką. Dzieci
nauczyły się, jak rozpoznawać
kiedy zwierzę jest wesołe,
a kiedy złe i może nas
zaatakować. Przedszkolaki
nauczyły się także komend,
które wydawały suczce "Mini".
Piesek był bardzo posłuszny
i wykonywał to, co mówiły
do niego dzieci.
Podczas zajęć, które bardzo
podobały się najmłodszym,
dzieci dużo dowiedziały
się o psach, przełamały swój lęk
i mogły karmić zwierzę karmą
położoną na brzuszkach.
Oddziały Przedszkolne
przy SP w Ksawerowie

Dzieci z grupy 0 działającej w Szkole Podstawowej w Ksawerowie, udały
się do GDKzB, aby podczas zajęć plastyczno-czytelniczych - powitać wiosnę.
Po wysłuchaniu bajki o wiośnie rozwiązywały zagadki i wykonały kolorowe
prace na konkurs plastyczny. Następnie uczestniczyli w wiosennych
zabawach ruchowych przygotowanych przez Panie bibliotekarki.
Na zakończenie zajęć, wszyscy otrzymali kolorowe balony i w wesołych
nastrojach powitali wiosnę.

Oddziały Przedszkolne przy SP w Ksawerowie

Fot. Oddziały Przedszkolne przy SP w Ksawerowie

Witaj wiosno!
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Fot. SP w Ksawerowie

Znane i nieznane - śródmiejskie oglądanie
28 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie wzięło udział w questingu
"Znane i nieznane – śródmiejskie oglądanie". Historyczny spacer miał
miejsce w łódzkiej dzielnicy Śródmieście. Poprowadziły go Panie: Paulina
Dziubczyk, Marzena Martynowska i Katarzyna Kaźmierczak.
Zabawa rozpoczęła się na Placu Wolności, gdzie swój początek ma ulica
Piotrkowska. Wędrówka obejmowała również ulice: Jaracza, Wschodnią,
Włókienniczą, Rewolucji 1905r., oraz Kilińskiego. Podczas wycieczki
uczniowie szukali odpowiedzi na wierszowane zagadki i zbierali litery
potrzebne do ułożenia hasła. Potwierdzeniem wykonania questu było
"odkalkowanie" w wyznaczonym miejscu elementu graficznego ze zdjęcia.
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Przy ławeczce Juliana Tuwima w Łodzi
Fot. SP w Ksawerowie

Wierzą i wiedzą
10 marca uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie wzięli udział
w konkursie wiedzy religijnej dla klas VI "Wierzę i wiem". Organizatorem
konkursu była Szkoła im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach.
Uczestnicy turnieju zmierzyli się z niełatwymi pytaniami i zadaniami.
Indywidualna część konkursu dotyczyła Ewangelii wg św. Mateusza. Druga
część - drużynowa, była związana z rocznicą 100-lecia objawień Matki Bożej
w Fatimie.
Uczennice z Ksawerowa: Joanna Palma i Lidia Ziółkowska okazały się
najlepsze – pokonały wszystkich i zajęły I miejsce. Do konkursu
przygotowała je Pani Paulina Dziubczyk.

Laureatki konkursu

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Fot. SP Wola Zaradzyńska

Poezja na wesoło
W Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyła się niecodzienna
uroczystość - karnawałowe spotkanie z babcią i dziadkiem. Odświętnie
ubrane dzieci z klasy IIa i dzieci z grupy przedszkolnej "Misie"
zaprezentowały bogaty program artystyczny. Bardzo dużą niespodzianką
okazał się występ rodziców dzieci z grupy przedszkolnej, przygotowany pod
kierunkiem pani Grażyny Siary. Goście obejrzeli humorystycznie
inscenizowane wiersze Juliana Tuwima: "Okulary", "Lokomotywa"
oraz "Rzepka".
Grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane stroje, rekwizyty,
scenografia oraz oprawa muzyczno - ruchowa w wykonaniu
przedszkolaków.
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, byli
uczestnikami spotkania nawiązującego do wydarzeń XVII wieku. Aktorzy
przedstawili stroje, które nosiła szlachta polska w XVI i XVII wieku.

Inscenizacja poezji Juliana Tuwima
W roli szlachcianki miała szansę wystąpić Amelia Kołodziej. Prowadzący
warsztaty zaprosił ucznia klasy szóstej Kacpra Błaszczaka, aby ten wcielił
się w rolę husarza, przedstawiciela polskiej jazdy pod wodzą hetmana
Sobieskiego. Na oczach zebranych Kacper zmienił się nie do poznania.Taka
dodatkowa lekcja historii niewątpliwie jednym pozwoliła utrwalić wiedzę,
a innym zaciekawić historią.
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

"Twoja krew, moje życie" - Łączy Nas krew, która ratuje życie!
Gimnazjum w Ksawerowie dołączyło do ogólnopolskiego programu "Twoja
krew, moje życie" związanego z propagowaniem honorowego
krwiodawstwa.
Jego celem jest uświadamianie młodzieży - jak ważną i potrzebną decyzją
jest oddawanie krwi - ponieważ jest to dar, który często ratuje życie!

Fot. GDKzB w Ksawerowie

Fot. Gimnazjum Ksawerów
www.twojakrew.pl

Gimnazjum w Ksawerowie
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KULTURA

Niezwykły koncert - "Róbmy swoje"

Piknik rodzinny
- zapraszamy do składania ofert Zapraszamy firmy z terenu Gminy Ksawerów
do składania ofert na zabezpieczenie
gastronomii podczas imprezy
PIKNIK RODZINNY GMINY KSAWERÓW.

Widownia, mieszkańcy gminy
31 marca odbył się koncert Studia Piosenki GDKzB, poświęcony wybitnemu
twórcy polskiej muzyki rozrywkowej - Wojciechowi Młynarskiemu.
Przygotowując recital, nikt nie przypuszczał, że stanie się on hołdem
dla tego znakomitego artysty. Wokaliści w składzie: Paulina Suchcicka,
Tobiasz Tokarski, Julia Tokarska, Małgosia Rzewuska, Karolina
Nowak,Amelia Lubecka, Joanna Kadula, Weronika Gajdzicka, Hanna
Małecka, Paulina Czestkowska i Olga Fidrysiak - zaprezentowali
najbardziej znane utwory Wojciecha Młynarskiego.
GDKzB w Ksawerowie

Impreza została zaplanowana na 3 czerwca br.
Oczekujemy organizacji miejsc siedzących na ok. 500 miejsc
(ławeczki, stoliki, parasole),
oraz punktu gastronomicznego wraz z zapleczem.
Ofert prosimy składać do 26 kwietnia br.
w sekretariacie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 1,
lub e-mailem: gdkzb@ksawerow.com
Zapraszamy również lokalnych wystawców (m.in. rękodzieło, twórczość własna)
do uczestnictwa w PIKNIKU RODZINNYM GMINY KSAWERÓW

Pan Kleks i przyjaciele

Przyjaciele Pana Kleksa

(fotografie wykonała E.Przybyłek)

"Pan Kleks i Przyjaciele" w reżyserii Moniki Marek był doskonałym
występem młodszej grupy teatralnej, oraz "Mini Gigantów".
Dzieci przedstawiły wiersze Jana Brzechwy w nowych, ciekawych
aranżacjach. Wszyscy uczestnicy przedstawienia - zarówno mali jak i duzi

- bawili się doskonale wprawiając w zachwyt licznie przybyłą widownię.
Na koniec przedstawienia odbył się konkurs wiedzy o twórczości Brzechwy,
a wszyscy najmłodsi milusińscy zostali obdarowani słodkimi upominkami
(jajka z niespodziankami) przez wójta Adama Topolskiego.
GDKzB w Ksawerowie
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SPORT
Fot. GKS Ksawerów

Niepokonani piłkarze - Ksawerów mistzem!

Młodzi mistrzowie - zwycięzcy turnieju
Gratulacje dla młodych piłkarzy! IX Ogólnopolski Turniej Hary Cup 2017
zakończył się zwycięstwem drużyny GKS Ksawerów!
W trzydniowym turnieju (17-19 marca), który odbył się na murawach
Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi brało udział 16 bardzo silnych
drużyn z całej Polski. W zawodach rywalizowały drużyny z rocznika 2003
i młodsi.
W spotkaniu półfinałowym piłkarze GKS Ksawerów pokonali SMS
Włocławek 1:0 - zwyciężając w finale 2:0 z Gedanią Gdańsk.
Zwycięską drużynę GKS Ksawerów reprezentują: Eryk Adach, Szymon
Adamiak, Jakub Deląg, Piotr Górecki, Mikołaj Hryć, Hubert Jakubiec, Igor
Krupa, Szymon Kuna, Mateusz Michasiewicz, Michał Papież, Filip Sowiński,
Jakub Stecyk, Michał Wnętrzak, Patryk Witasik, Patryk Wojtyniak.

Pobiegli po zwycięstwo - gratulacje!
Dwóch fantastycznych chłopców i niesamowita wola walki. Nasi młodzi
piłkarze zwyciężyli półmaratony w swoich kategoriach wiekowych! Kacper
Kurowski - wychowanek klubu GKS Ksawerów (rocznik 2005) i trenera
Macieja Sobocińskiego, został zwycięzcą VII edycji Pabianickiego

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. GKS Ksawerów
2. Gedania Gdańsk
3. UKS SMS Włocławek
4. Wigry Suwałki
5. Canarinhos Skórzewo
6. Hetman Zamość
7. Widzew Łódź
8. Warta Poznań

9. Gol Brodnica
10. OSSM Zielona Góra
11. Stal Szczecin
12. ŁKS Łódź
13. Juventa Starachowice
14. OSSM Gorzów Wlkp.
15. OSSM Brzeg
16. Milan Scuola Calcio Łódź
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Półmaratoniku w kategorii wiekowej chłopców 11 - 13 lat na dystansie 800
m.
Franciszek Zgoda - również wychowanek GKS Ksawerów (rocznik 2010)
i podopieczny trenera Tomasza Bartczaka, zwyciężył w VII edycji
Pabianickiego Półmaratoniku w kategorii wiekowej chłopców 7 - 8 lat
GKS Ksawerów
na dystansie 250 m.
Fot. Łódzka Fabryka Fotografii

Fot. Łódzka Fabryka Fotografii

Na finiszu Kacper Kurowski
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Zwycięskie koszykarki UKS ATLAS

Nasze koszykarki
Gratulacje dla młodych koszykarek! UKS ATLAS zwycięzcą rozgrywek
wojewódzkich U12K!
25 marca w sobotę, na hali w Ksawerowie odbył się finał rozgrywek
wojewódzkich U12K. UKS Hastex Ksawerów pewnie pokonał drużyny gości
i tym samym wygrał finał grupy D.
Pierwszy mecz finału został rozegrany pomiędzy UKS Hastex Ksawerów,
a SK Mag-Rys Zgierz i zakończył się zwycięstwem ksawerowianek 39:25.

W drugim spotkaniu MagRys zmierzył się z UKS Szkołą Gortata z Łodzi
wygrywając wynikiem 21:17. Ostatni mecz to zdecydowane zwycięstwo
zawodniczek z Ksawerowa z koszykarkami z Łodzi, o czym świadczy wynik
spotkania 51:17.
Rozgrywki zakończyły się wręczeniem pamiątkowych pucharów i medali
przez Mistrzynie Polski – Julię Drop oraz Klaudię Gertchen.
UKS ATLAS Ksawerów

Sekcja koszykówki przy uczniowskim
klubie sportowym w Ksawerowie (UKS
ATLAS Ksawerów) powstała, aby
umożliwić dziewczynkom trenowanie
i uprawianie tej konkretnej dyscypliny
sportowej.
Głównym celem powołanej sekcji jest
wprowadzenie profesjonalnego systemu
szkoleniowego (trzy treningi
w tygodniu), oraz ogólny rozwój
sportowy i psychospołeczny zawodników.
Wynikiem tego jest powołanie drużyn dla
odpowiednich kategorii wiekowych, oraz
ich udział w rozgrywkach wojewódzkich
prowadzonych przez ŁZKOSZ.
Pierwsze sukcesy w rozgrywkach już są!

UKS ATLAS Ksawerów

Ceremonia medalowa
(fotografie wykonała redakcja)
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ROZRYWKA
Co symbolizuje baranek?
Z czerwoną chorągwią z krzyżem jest symbolem Chrystusa zwyciężającego.

Czy wiesz,......?
Po co jest Wielki Post?
Wielki Post ma za zadanie przygotować nas do Zmartwychwstania
Pańskiego. W Wielkim Poście pościmy i ograniczamy się. Ale nie chodzi
o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę.
Jakie znaczenie ma obmycie nóg w Wielki Czwartek?
To symbol paradoksu - pokazanie, że król może zejść do poziomu sługi.
Najwcześniej niedziela wielkanocna może wystąpić 22 marca, najpóźniej
zaś 25 kwietnia. Jednak nie każda niedziela ma równe szanse. Symulacja
obejmująca 5 700 000 lat pokazała, że najczęściej niedziela wielkanocna
przypada na 19 kwietnia.
Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki?
Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek
to nagroda, którą się je po czterdziestu dniach Wielkiego Postu. Ciasto
przywędrowało do Polski z Turcji.
Fot. Redakcja

Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc zapoczątkowała Maria Magdalena.
Polska legenda mówi, że kamienie, którymi ukamienowano świętego
Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka stanowią początek życia.
Wielkanoc jest najstarszym świętem chrześcijaństwa, obchodzona jest
od drugiego wieku naszej ery. Co ciekawe, tradycyjnie, Wielkanoc zaczyna
się już w Wielką Sobotę po zachodzie słońca.
Największe jajko wielkanocne o jakim wiemy, było zrobione z czekolady
wzmocnionej konstrukcją metalową, i ważyło prawie cztery tony.
Odsłonięcie krzyża w Wielki Piątek ma za zadanie podkreślić tajemnicę
ofiary na krzyżu. Odkrywa się go, żeby zacząć adorację.
W tradycji wczesnochrześcijańskiej wykluwanie się pisklęcia z jaja łączono
ze zmartwychwstaniem. Same jajka zaś malowano na czerwono,
co symbolizowało krew Jezusa.
Redakcja

Wielkanocna Krzyżówka

1
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12
13
14
15
16

1. Dawne określenie ksawerowskich ogrodników; 2. Malinowy, lub Gargamel; 3. Wielkanoc w prawosławiu; 4. Zapoczątkowała zwyczaj malowania
jajek na Wielkanoc; 5. Obiekt rekreacyjny położony w sąsiedztwie naszej gminy; 6. Taką nazwę miała Gmina Ksawerów do 1953 roku; 7. Przedstawiciel
lokalnej - wiejskiej społeczności; 8. Inaczej tlenek węgla; 9. Jedna z ulic w centrum Ksawerowa; 10. Gałązka tego drzewa jest w palmie wielkanocnej;
11. Czas pokuty - przygotowanie do świąt wielkanocnych; 12. Gatunek klonu - pomnika przyrody przy ul. Szerokiej/Łódzkiej w Ksawerowie;
13. Liturgiczny symbol wielkanocy; 14. Pabianicki fabrykant - wzniósł Pałac Ksawerów; 15. Młode, wiosenne warzywa; 16. Uroczyste nabożeństwo
obwieszczające o zmartwychwstaniu Jezusa.
Redakcja
16 3/2017
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WESOŁYCH ŚWIĄT
Smacznej szynki i jajeczka w ten świąteczny ranek,
a w koszyczku wielkanocnym samych niespodzianek.
Kierownik Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów wraz z pracownikami

Życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Ksawerów,
aby czas Wielkanocny napełnił rodzinne ogniska spokojem oraz radością.
Życzymy bezpieczeństwa dnia codziennego
i troski o dobro drugiego człowieka.
Kierownik posterunku policji w Ksawerowie wraz z policjantami

Naszym sympatykom życzymy wszystkiego,
co sportowe i najlepsze z okazji Świąt Wielkanocnych!
Smacznego jajeczka, dyngusa mokrego i zajączka obfitego!
Prezes GKS Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, zarząd, trenerzy oraz zawodnicy

Pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Ksawerowa życzenia
zdrowych i pogodnych świąt. Niech nadzieja i radość zawitają
w Państwa sercach, a Wielkanoc przyniesie pomyślność i szczęście.

WESOŁEGO ALLELUJA
Dla mieszkańców gminy, gości i pracowników Urzędu Gminy
Ksawerów, spokojnych, pełnych wiary, miłości i nadziei
Świąt Wielkanocnych
życzą
Prezes Jan Wawrzko, Naczelnik Przemysław Kłaniewski
oraz druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Ksawerowie
Na święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, niech ten szczególny czas
przepełniony będzie spotkaniami z rodziną, radością i szczęściem.
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Gimnazjum
w Ksawerowie
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