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Koniec funduszu sołeckiego w naszej gminie?

Rada gminy zdecydowała (26 lutego, podczas obrad XXI Sesji Rady Gminy), 
że w przyszłym roku nie będzie wydatków realizowanych w ramach funduszy 
sołeckich. Jakie były powody?

12 za, 1 przeciw - taki był wynik głosowania nad uchwałą w sprawie 
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Ksawerów 
środków na fundusz sołecki w 2021 roku. Oznacza to, że rok 2020 jest na 
obecną chwilę ostatnim rokiem funkcjonowania funduszu. 
Inicjatorem wprowadzenia funduszu sołeckiego w naszej gminie był wójt 
Topolski. Jakie są powody decyzji i dlaczego gmina zdecydowała się zawiesić 
fundusz na terenie gminy?
- Szukamy oszczędności. Rozpoczęty remont linii tramwajowej 41 bardzo 
mocno obciąży gminny budżet. Musimy zabezpieczyć prawie 9 milionów 
złotych z własnych środków, dlatego zaciskamy pasa. Przebudowa linii 
tramwajowej jest historyczną inwestycją, bo tramwaj jeździ po tej trasie 
od ponad 100 lat  - mówi wójt Adam Topolski. - Czy w przyszłości wrócimy 
do funduszu sołeckiego? O tym zadecydują radni - dodaje.

Oprócz ww. uchwały radni przegłosowali uchwały dot. m.in.: oceny sytuacji 
ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie oraz przyjęcia regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zmierzających 
do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 
związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy 
Ksawerów, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, 
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.

XXI Sesja Rady Gminy Ksawerów

Fot. Red.
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Czytaj więcej na www.tramwaj41.pl

Tramwaj wstrzymany na czas remontu!

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu remontu torowiska na linii 
do Pabianic, na podstawie decyzji Zarządu Dróg i Transportu od dnia 
1 marca 2020 r. do odwołania zawieszona została tramwajowa linia 41 oraz 
zmianie uległa trasa autobusów linii Z41. Trasa linii zastępczej Z41 
wydłużona jest do placu Niepodległości w Łodzi.

Na wydłużonej trasie autobusy zatrzymują się na istniejących przystankach 
autobusowych oraz na tymczasowych przystankach w Ksawerowie - 
w rejonie skrzyżowania ulicy Łódzkiej z Klonową i Szeroką. W kierunku 
do Pabianic przejeżdżają przez pętlę Chocianowice-IKEA. Zlikwidowany jest 
przystanek tymczasowy przy ul. Cegielnianej w Ksawerowie.
Obsługę linii zapewnia MPK-Łódź Sp. z o.o. Od poniedziałku do soboty będą 
kursowały autobusy przegubowe.

Ponadto, od 16 marca przystanki: Pabianicka / Długa i Pabianicka / Dw. Łódź 
Pabianicka w Łodzi, na podstawie decyzji Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, 
będą obowiązywać jako przystanki na żądanie (do 15 marca funkcjonują bez 
zmian jako przystanki stałe).

PRZYSTANEK: PL. NIEPODLEGŁOŚCI (0797)

PRZYSTANEK: WIEJSKA - ŁASKA (PABIANICE) (3373)

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Rozkłady jazdy obowiązujące od 1 marca 2020 roku.

Z41

Redakcja
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VIII Spotkanie Noworoczne

z mieszkańcami

W dniu 13 lutego br. w sali bankietowej "Zacisze", zgodnie z kilkuletnią już 
tradycją odbyło się VIII Spotkanie Noworoczne ze starszymi, samotnymi 
i niepełnosprawnymi mieszkańcami naszej gminy. Korzystając 
z zaproszenia wójta Adama Topolskiego, w tegorocznej uroczystości udział 
wzięło prawie 130 osób!

Część oficjalną spotkania rozpoczął gospodarz naszej gminy wraz 
z wiceprzewodniczącą Rady Gminy  Anną Szcześniak - Rydz, którzy złożyli 
przybyłym gościom noworoczne życzenia. W części artystycznej  spotkania 
swoje umiejętności taneczne zaprezentowały przedszkolaki z Gminnego 
Przedszkola w Widzewie, które za swój występ zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Oprawę muzyczną i wokalne niespodzianki 
przygotował w tym dniu utalentowany muzyk i wokalista – Arkadiusz 
Kupiecki. Pani Sabina Górecka, mieszkanka naszej gminy, złożyła na ręce 
gospodarza uroczystości podziękowania w imieniu wszystkich zaproszonych 
mieszkańców - za dobre słowo, pamięć o nich oraz tradycję kontynuowania 
noworocznych spotkań. 
Zgodnie z przyjętym zwyczajem dla wszystkich przybyłych gości 
przygotowano smaczny poczęstunek oraz upominek-niespodziankę. 
W miłej i wesołej atmosferze uczestnicy spotkania biesiadowali 
do późnych godzin popołudniowych. Spotkanie zorganizował Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie, przy współpracy 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy. 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fotografie wykonała redakcja

Radni gminy Ksawerów

Mieszkańcy, najważniejsi goście spotkania

Najmłodsi artyści, przedszkolaki z Widzewa

Każdy z zaproszonych otrzymał upominek
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1 lutego odbyło się coroczne, szóste już spotkanie z seniorami 
zorganizowane przez jednostkę OSP w Woli Zaradzyńskiej. W tym roku było 
to "Noworoczne spotkanie integracyjne". 

Podczas spotkania zaproszeni goście mogli skosztować potraw 
regionalnych ziemi łódzkiej. W menu znalazły się takie przysmaki jak m.in.: 
zalewajka, knedle z truskawkami, prażoki ze skwarkami i kapustą. 
Serwowane były również pajdy chleba ze smalcem, twarożkiem i pastą 
jajeczną. Na deser był sernik, jabłecznik i piernik. W programie uroczystości 
znalazły się ponadto takie atrakcje jak m.in.: występ artystyczny 
przedszkolaków, pokaz udzielania pierwszej pomocy wraz ze sposobem 
działania defibrylatora AED używanego przy nagłym zatrzymaniu akcji 
serca, czy konkursy (z nagrodami) o lokalnej tematyce. Dyrektor GDKzB 
Marek Smuga, grając skoczne melodie na akordeonie, wspólnie z druhem 
Adamem Kłaniewskim porwał gości do wspólnego biesiadowania. 

W spotkaniu wzięli również udział: wójt Adam Topolski z przedstawicielami 
Urzędu Gminy, przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz 
Jędrzejczyk z radnymi, ksiądz proboszcz Wojciech Błaszczyk z parafii 
pw. NMPNP w Woli Zaradzyńskiej, dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Igora 
Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. 

Podziękowanie dla prezesa jednostki Jana Wawrzko oraz gminnej 
urzędniczki Kamili Karcz, za pomoc w pozyskaniu dodatkowych środków 
ze Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM" na przygotowanie uroczystości. 
Organizatorzy dziękują również seniorom za możliwość wspólnego 
spędzenia niezapomnianych chwil.

Seniorzy z Woli Zaradzyńskiej też świętowali

Fotografie wykonała jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej

Seniorzy - najważniejsi goście uroczystości

Strażacy - organizatorzy uroczystości (od lewej: druhna Elżbieta 

Kłaniewska, druh Jan Wawrzko oraz druhna Urszula Świątkowska)

Redakcja

Od lewej siedzą: ks. proboszcz Wojciech Błaszczyk, przewodniczący Rady 

Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, wójt Adam Topolski, sekretarz 

gminy Monika Sroczyńska, skarbnik gminy Katarzyna Rogalewska

Strażacy podsumowali poprzedni rok

W sobotę 8 lutego odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej. Oprócz druhów z naszej jednostki 
wzięli w nim udział m.in zaproszeni goście.: z PSP w Pabianicach,  
z Zarządu Gminnego i Powiatowego OSP, osoby zaprzyjaźnione z jednostką 
i wspierające ją, w tym przedstawiciele lokalnego samorządu.

Zebranie podsumowujące ubiegły rok

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w Woli 
Zaradzyńskiej za 2019 rok. W ubiegłym roku nasza jednostka uczestniczyła 
w 66 akcjach ratowniczych (gaszenie pożarów 21 razy, likwidacja 
miejscowych zagrożeń 32 razy, fałszywe alarmy 6 razy, zabezpieczenie 
rejonu 7 razy). Druhowie wyjeżdżali poza teren gminy 18 razy (miasto 
Pabianice 15 razy, gmina Pabianice i Rzgów 3 razy).
W ubiegłym roku druhowie zorganizowali m.in. Powiatową Majówkę 
Strażacką, podczas której tradycyjny toporek przekazany został wójtowi 
Topolskiemu, a naczelnik naszej jednostki Przemysław Kłaniewski, został 
odznaczony Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". W czerwcu, 
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie odznaczeń 
za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Srebrnym Krzyżem 
Zasługi odznaczony został prezes jednostki Jan Wawrzko, a brązowym 
naczelnik Przemysław Kłaniewski. Strażacy brali ponadto czynny udział 
w akcjach jak np.: Szlachetna Paczka i finał WOŚP, uczestniczyli w Festynie 
Rodzinnym gminy Ksawerów oraz w imprezach zorganizowanych z okazji 
Dnia Dziecka.
Druhna Natalia Frachowicz zajęła 1 miejsce w etapie powiatowym i 3 miejsce 
w etapie wojewódzkim plebiscytu "Strażak 2019 roku". Druh Piotr 
Ostrowski reprezentował naszą jednostkę na zawodach Firefighter Combat 
Challenge w Pabianicach. 
Strażacy brali ponadto udział w zawodach sportowo-pożarniczych 
na szczeblu gminnym i powiatowym. Kobieca drużyna zajęła 3 miejsce 
w zawodach gminnych, powtarzając ten sukces w zawodach powiatowych. 
Męska drużyna zajęła 10 miejsce z zawodach powiatowych. Redakcja
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Mamy finalistów konkursów piękności!

Trójka młodych mieszkańców naszej gminy powalczy o tytuły 
najpiękniejszych w prestiżowym konkursie. W maju, podczas finałowej gali, 
będą musieli przekonać do siebie jurorów. O kim mowa?

Rodzeństwo z Ksawerowa - Mateusz Krata (finalista konkursu na Mistera 
Ziemi Łódzkiej) i jego młodsza siostra Weronika (ubiega się o koronę Miss 
Nastolatek) nie kryją swojej radości. Zgodnie uważają, że marzenia są po to, 
aby je spełniać. Mateusz jest absolwentem technikum informatycznego 
w Zespole Szkół nr 2 w Pabianicach, ukończył również pierwszy stopień 
szkoły muzycznej w Pabianicach. Lubi poezję, szczególnie pisanie wierszy. 
O tytuł Mistera powalczy jako jeden z szesnastu mężczyzn z całego 
województwa. Zainteresowania muzyką nie kryje również Weronika, która 
lubi grać na pianinie. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego 
w Pabianicach znalazła się w gronie szesnastu finalistek Miss Nastolatek 
Ziemi Łódzkiej. 

Oliwia Chałupka
od najmłodszych lat marzyła o koronie dla najpiękniejszej. Dzisiaj, jako 
uczennica ZSCKR w Widzewie (profil Architektura Krajobrazu), poświęca 
się rysunkowi, malowaniu, projektowaniu wnętrz i ogrodów. W wolnych 
chwilach gra w siatkówkę i opiekuje się zwierzętami. Już w maju Oliwia 
wystąpi w tegorocznym finale Miss Nastolatek Ziemi Łódzkiej. Trzymamy 
kciuki za naszych reprezentantów!

, która także ma swoje korzenie w Ksawerowie, 

Weronika i Mateusz Krata

Fot. Damian Mendynski

Fot. Archiwum

Oliwia Chałupka

Redakcja

Takie tańce tylko z gospodyniami

Ostatkowe bale nie tylko potrafią integrować bawiących się gości, 
są również doskonałą okazją by oderwać się na chwilę od szarej 
rzeczywistości. 

Tak było w ostatni dzień karnawału na balu w sali OSP, który zorganizowały 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Górki Pabianickiej. Poprzebierani 
goście dali się ponieść szalonej zabawie. Roztańczonym gospodyniom 
z gminy Ksawerów kroku próbował dotrzymać wójt Adam Topolski. Nasz 
gospodarz radził sobie całkiem nieźle, wirując na parkiecie razem 
ze wszystkimi. Organizatorki zabawy zapewniły gościom nie tylko 
szampańską zabawę, ale również pyszne, domowe smakołyki. Redakcja

Reprezentacja naszej gminy w trakcie zabawy w Górce Pabianickiej

Fot. M.Didoch

Więcej zdjęć na: nowezyciepabianic.pl

Mamy pierwsze miejsce w powiecie

i drugie w województwie!

Analiza przeprowadzona przez stronę www.europarlament.pap.pl 
dotycząca wartości projektów unijnych realizowanych na terenie polskich 
gmin od początku obecnej perspektywy finansowej (lata 2014-2020) 
wyniosła dla gminy Ksawerów 113 194 792 zł.

Dane krajowe w odniesieniu do liczby mieszkańców pokazują, że wartość 
całkowita prowadzonych w Polsce inwestycji unijnych wynosi ok. 10 000 zł 
na mieszkańca – na terenie gminy Ksawerów wartość ta w odniesieniu 
do liczby mieszkańców wynosi ok. 14 700 zł.

Z takim wynikiem znaleźliśmy się na II miejscu wśród gmin wiejskich 
w województwie łódzkim i na I miejscu w powiecie pabianickim. W skali 
kraju gmina Ksawerów plasuje się 376 miejscu (wśród 2477 gmin miejskich 
i wiejskich).
 
Dla porównania przedstawiamy wartości projektów unijnych oraz miejsca
 w analizie dla innych gmin:
Gmina Dobroń – 62 860 883 zł – 658 miejsce
Gmina Rzgów – 47 446 160 zł – 843 miejsce
Gmina Dłutów – 36 649 258 zł – 1003 miejsce
Gmina Tuszyn – 26 965 966 zł – 1239 miejsce
Gmina Pabianice – 21 637 483 zł – 1385 miejsce
Gmina Lutomiersk – 4 365 370 zł – 2292 miejsce

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.
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Czasem trudno być policjantem

i sąsiadem jednocześnie

Rozmowa z sierżantem sztabowym Tomaszem Prorokiem, dzielnicowym 
z Posterunku Policji w Ksawerowie.

Jak się słyszy, że ktoś jest policjantem, to często w głowie pojawia się taki 
obrazek z amerykańskiego filmu – intrygujące sprawy, śledztwa, pościgi, 
strzelaniny, spektakularne zatrzymania przestępców. Ile z tych wyobrażeń 
zwykłego człowieka o pracy w policji zdarza się w prawdziwej służbie, służbie 
w Ksawerowie, a nie w Nowym Jorku?
Nie tak znowu wiele i nie tylko dlatego, że Ksawerów to nie Nowy Jork. 
Te "filmowe" wyobrażenia o pracy w policji zdarzają się raczej sporadycznie. 
Może nawet ktoś tam – wstępując do służby – myśli tak o tym, ale szybko 
dowiaduje się, że jest inaczej. Że nie po to się do policji idzie, żeby strzelać 
czy brać udział w widowiskowych pościgach. 

Nie po to, żeby łapać przestępców?
Po to też, ale przede wszystkim, żeby zapewniać bezpieczeństwo innym, 
pomagać im, być częścią lokalnej społeczności. Być osobą, na której inni 
mogą polegać, której mogą zaufać, która daje to poczucie bezpieczeństwa. 
Łapanie – jak Pan mówi – przestępców, jest częścią tej pracy, choć nie zawsze 
odbywa się zgodnie z takim filmowym scenariuszem.

Czyli Pan też musi czasem wyciągnąć broń z kabury i gonić przestępców? 
Zdarzało się, częściej kiedy służyłem w Wydziale Kryminalnym Komendy 
Powiatowej Policji w Pabianicach. Tam zajmowaliśmy się ściganiem osób 
poszukiwanych przez policję listami gończymi, ukrywających się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Była sytuacja, w której byłem zmuszony 
do użycia broni, ale nie była to strzelanina. Zdarzały się też niebezpieczne 
pościgi, zatrzymania. Tak było w przypadku jednego z poszukiwanych od lat 
przestępców – kiedy go namierzyliśmy i próbowaliśmy go zatrzymać, 
nie wszystko poszło gładko. Zaczął uciekać, chciał mnie przejechać autem. 
Goniliśmy go przez wiele kilometrów – wyglądało to może troszkę filmowo, 
bo uciekał przez pola i lasy. Na szczęście obyło się bez szkód i ofiar. Został 
doprowadzony do aresztu i skazany. Wiadomo, są wtedy emocje, jest 
zagrożenie, ale to taka praca. 

Jak zaczęła się Pana przygoda z policją? Zawsze marzył Pan o tym, żeby być 
policjantem?
Nic z tych rzeczy. W dzieciństwie nie miałem, jak wielu chłopców, takich 
pomysłów, żeby zostać policjantem czy strażakiem. Dopiero później 
zacząłem o tym myśleć poważniej – dosyć długo dojrzewałem do tej decyzji. 
Zachęcał, wspierał mnie w tym postanowieniu tata, miał duży wpływ na to, 
że zgłosiłem się do służby. Zrobiłem to dość późno – w wieku 27 lat. 

Za pierwszym razem podszedłem do egzaminów wstępnych, kwalifikacji 
na luzie, bez większych przygotowań. I odpadłem. Za drugim razem 
przygotowałem się porządnie i wszystko potoczyło się jak trzeba.

27 lat to dużo, jak na rozpoczęcie pracy w policji?
Strasznie dużo nie, ale mało też nie. Służbę rozpocząłem po szkoleniu 
podstawowym w Sieradzu w 2007 roku w Komendzie Powiatowej Policji 
w Pabianicach. 10 lat to była służba w prewencji, czyli zwartych jednostkach 
policji, przeznaczonych do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Później był Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, 
potem trochę pracy w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym komendy 
w Pabianicach. I wreszcie, na własną prośbę, trafiłem tutaj – na Posterunek 
Policji w Ksawerowie.

Zaczynając pracę w policji szybko dowiedział się Pan, że pościgów 
i strzelanin raczej nie będzie. A jednak lubi Pan tę służbę, wykonuje 
ją Pan z przyjemnością i zaangażowaniem. Co się Panu spodobało w pracy 
policjanta najpierw w Pabianicach, a teraz w Ksawerowie?
To ciekawa praca, każdy dzień jest inny, nigdy nie wiesz czego możesz 
się spodziewać. Wiadomo, staram się wszystko – na ile się da – zaplanować, 
bo mam określone zadania do wykonania, wiem czego się ode mnie 
wymaga. Ale często jest tak, że trzeba wszystkie plany odłożyć na półkę, 
działać spontanicznie, dostosować się do okoliczności, interweniować, 
rozwiązywać jakąś sprawę. I to właśnie lubię. Bardzo ważny dla mnie jest też 
kontakt z ludźmi, praca dzielnicowego, pomaganie ludziom, których 
przecież w większości znam, bo od urodzenia mieszkam w Ksawerowie. 
A do tego formacja, w której pracuję daje spore możliwości rozwoju 
i awansu. 

Panie sierżancie, czy to, że jest Pan stąd, że urodził się Pan w Ksawerowie, 
tu chodził do szkoły, ułatwia to Panu pracę?
I tak, i nie. Tak, bo znam tę gminę, pracuje mi się tutaj dobrze, znam ludzi. 
Ludzie mają tu w większości szacunek, respekt dla policjanta, który jest 
jednocześnie ich sąsiadem. Ale służba w policji nie zawsze kończy 
się na pozdrowieniu: "Dzień dobry panie Iksiński, co słychać"? I wtedy jest 
czasem trudnej być policjantem-lokalsem. 

Myśli Pan o sytuacjach, kiedy czasem trzeba pogrozić, dać mandat, 
skierować sprawę do sądu…
Tak. Wiadomo, że praca w policji – w przypadku łamania przepisów, prawa 
przez obywateli – wiąże się często z wyciąganiem konsekwencji. Nie zawsze 
jest miło, ale na szczęście w naszej gminie, jak ktoś popełni wykroczenie, 
najczęściej nie ma pretensji, kiedy czasami trzeba go ukarać. Tym bardziej, 
że policjant ma możliwość pouczyć, zwrócić uwagę. I często z tego 
korzystamy – przed rozstrzygnięciem, wystawieniem mandatu pytamy, 
dokładnie badamy sprawę, okoliczności, zawsze rozważamy, czy tym razem 
nie dać tylko upomnienia. Jest się przecież przede wszystkim człowiekiem. 

Jakie sprawy, problemy musi najczęściej rozwiązywać dzielnicowy? Jakiego 
rodzaju interwencje najczęściej podejmuje?
To są zazwyczaj drobne spory sąsiedzkie, które tak naprawdę rozwiązujemy 
na miejscu. Dłużej trwających konfliktów i poważniejszych waśni raczej 
nie ma.

Służba w policji, interwencje to czasem spory stres. Jak Pan sobie z tym 
radzi, jak to odreagowuje? Co robi Pan, żeby znów z chęcią i uśmiechem 
wrócić do pracy?
Lekarstwem na stresujące sytuacje są w moim przypadku wędkarstwo 
i łowiectwo. 

Jedno ze spotkań dzielnicowych z mieszkańcami gminy Ksawerów 

(dzielnicowy Tomasz Prorok z prawej, obok asp. szt. Sylwester Bartłomiejsczyk) 

Fot. Red.
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Dokarmiam zwierzęta, współpracuję z młodzieżą działającą w kole 
łowieckim, w którym poluję. Organizujemy ogniska, spotkania i pogadanki 
o zwierzętach. A do tego zbieram grzyby i uwielbiam gotować, przyrządzam 
znakomite szynki i pasztety.

Jak się Panu mieszka w Ksawerowie, jak postrzega Pan naszą gminę?
To dobre miejsce do życia. Obserwuję rozwój gminy, zmiany 
w infrastrukturze, bezpieczne chodniki, barierki, przejścia dla pieszych…

Wychodzi z Pana policjant!
Troszkę. Ale mamy też fajny Gminny Dom Kultury z Biblioteką, który oferuje 
sporo mieszkańcom miasta i gminy, dzieci i młodzież mają gdzie spędzać 
wolny czas, jeśli tylko zechcą się rozstać z komputerem i smartfonem.

Powiedziałem przed chwilą żartem, kiedy mówił Pan o Ksawerowie, 
że wychodzi z Pana policjant. Czy jest coś w tym, że policjant jednak inaczej 
patrzy na świat, widzi więcej?
Może tak. Zwracam uwagę, na rzeczy, które dla zwykłego człowieka są może 
bez znaczenia – to mogą być te przejścia dla pieszych, barierki, bezpieczne 
chodniki. Widzi nietypowe zachowania ludzi, kojarzy szczegóły nieistotne 
dla innych. Wynika to ze spraw, z którymi się styka, z wykroczeń, 
przestępstw, przy których interweniuje, widzi jak działają ludzie, którzy 
chcą wykorzystać innych. Na przykład ci, wyłudzający pieniądze 
od seniorów.

Mówi Pan o naciągaczach, oszustach, podszywających się pod najbliższych 
czy nawet pod policję?
Dokładnie – wyłudzenia pieniędzy na tak zwaną "legendę" cały czas 
się zdarzają. Oszust dzwoni do starszej osoby, przedstawia się jako córka, 
wnuk, pracownik ZUS, czy policjant. 

Fałszywi masażyści podszywają się pod osoby współpracujące z Ośrodkiem 
Zdrowia w Ksawerowie. 

Kilku mieszkańców naszej gminy odbierało telefony od osoby, która 
rzekomo za darmo wykonuje masaże dla całych rodzin. Usługa taka miałaby 
się odbyć bezpośrednio w mieszkaniach zainteresowanych. Ośrodek 
Zdrowia (SPZOZ MEDiKSA) w Ksawerowie nie ma z tym nic wspólnego! 

Apelujemy do wszystkich naszych czytelników o zgłaszanie podobnych 
przypadków pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na Posterunek 
Policji w Ksawerowie (czynny od poniedziałku do piątku 8.00-16.00) 
tel. 42 213 84 34.

To jest właśnie legenda, na którą mają się nabrać seniorzy, a wszystko 
prowadzi do wyłudzenia pieniędzy, często oszczędności całego życia starszej 
osoby. Media cały czas przestrzegają przed tymi oszustami, oni jednak 
wymyślają wciąż nowe sposoby okradania ludzi. Pamiętajmy, żeby 
nie działać pod wpływem emocji, od razu. Nie przekazywać pieniędzy 
nieznanej osobie, nie przelewać ich na podane przez kogoś konto. 
Pamiętajmy, że policja nigdy nie poprosi nas o przekazanie komuś 
pieniędzy, czy przelania ich na jakieś konto. Że nie ma takich sytuacji, 
w których trzeba natychmiast przelać gdzieś kilkadziesiąt tysięcy złotych, 
żeby uratować na przykład córkę. To kłamstwo. A tak właśnie działają 
złodzieje, wmawiając komuś, że musi działać natychmiast. W tej sytuacji 
najlepiej zawiadomić policję.

Sierżant sztabowy Tomasz Prorok, dzielnicowy Posterunku Policji 
w Ksawerowie (t

. Ma 40 lat, od 13 lat służy w policji, na Posterunku w Ksawerowie 
od roku. Jego rejon służbowy to: 
Widzew, ulice: Giełdowa, Szkolna, Rzepakowa;
Ksawerów, ulice: Andromedy, Bajkowa, Bema, Bereniki, Bohaterów 
Ksawerowa, Bednarska, Bursztynowa, Cicha, Dziubińskiej, Graniczna, 
Granitowa, Gwiezdna, Handlowa, Jana Pawła II, Jęczmienna, Klonowa, 
Kwiatowa, Letnia od nr 1 do nr 19, Ludowa, Łaska, Łódzka, Mały Skręt od nr 2 
do nr 46, Modra, Nowa, Parkowa, Penelopy, Piaskowa, Pocztowa, Pomorska, 
Prześwit, Roosevelta, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Słowackiego, Spokojna, 
Spółdzielcza, Sucha, Szeroka, Targowa, Widzewska, Wspólna, Zachodnia, 
Zacisze, Żytnia.

elefon służbowy: 516 433 110 czynny w godzinach 8:00 - 
22:00)

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Prywatnie, po udanym grzybobraniu...

...i w trakcie wędkowania

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Uwaga na fałszywych masażystów!

Fot. Red.

Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie

Redakcja



Mieszkańcu bądź świadomy

Masz problem i szukasz porady?

Skorzystaj z całodobowej infolinii

Trwa okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. Nie jest jeszcze 
za późno na zgłoszenie faktycznego miejsca zamieszkania. Można 
poinformować urząd skarbowy w każdym momencie na formularzu
 ZAP-3 (gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej) lub składając 
aktualizację formularza CEIDG-1 (gdy prowadzimy firmę). Warto też 
sprawdzić miejsce zamieszkania, które podaliśmy swojemu pracodawcy, 
dziś praktycznie to na nim często kończy się nasza przygoda z fiskusem.

Każdy z dorosłych mieszkańców naszej Gminy może przyczynić się do jej 
rozwoju. Wszyscy, którzy w rocznym rozliczeniu podatkowym jako 
miejsce zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem!) wskazali Gminę 
Ksawerów już to czynią. Niestety, choć to nic nie kosztuje, niektórzy 
mieszkańcy dalej jako miejsce swojego zamieszkania w PIT czy CIT 
wskazują miejsce zameldowania, które z różnych względów często może 
być inne. Do gminy trafia ok. 37 % całkowitej kwoty podatku 
dochodowego płaconego przez osoby fizyczne i niecałe 7 % tego podatku 
płaconego przez firmy (podatek CIT). Pieniądze te przeznaczane 
są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje 
gminne, np. w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Wszyscy z tego 
korzystamy. Mieszkańcy, którzy w swoim zeznaniu rocznym nie wskazują 
naszej gminy jako miejsca swojego zamieszkania po prostu przekazują 
swoje pieniądze innym, a tym samym korzystają z pieniędzy tych, 
których podatek trafia do kasy gminnej.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Zbliżające się terminy płatności

Analiza przeprowadzona przez stronę www.europarlament.pap.pl 
dotycząca wartości projektów unijnych realizowanych na terenie 
polskich gmin od początku obecnej perspektywy finansowej (lata 2014-
2020) wyniosła dla gminy Ksawerów 113 194 792 zł.

Urząd Gminy Ksawerów przypomina o zbliżających się terminach 
zapłaty podatków lokalnych w 2020 r.: 

• podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – I rata 
płatna w terminie do dnia 16 marca 2020 r.

W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego (za pośrednictwem sołtysa wsi, kuriera lub poczty) 
później niż 14 dni przed terminem płatności - termin zapłaty raty 
podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Informujemy o wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków 
bankowych w celach dokonywania wpłat podatków od nieruchomości, 
rolnego i leśnego (numer wskazany jest w decyzji ustalającej podatek). 
Wpłaty można dokonać u inkasenta sołectwa, w dowolnym banku,  
Urzędzie Pocztowym lub w kasie Banku Spółdzielczego "PA-CO-BANK" 
w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h ( parter budynku Urzędu Gminy) 
w godzinach: poniedziałek 9:00 - 16:30, wtorek - czwartek 8:00 - 14:30, 
piątek 8:00 - 13:30. 
W przypadku, gdy na dany rok podatkowy:
- roczna kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny 
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;
- roczny podatek jest wyższy niż 100,00 zł – wpłaty za 2020 r należy 
regulować w terminach: do dnia 16 marca ( I rata), 18 maja ( II rata), 
15 września ( III rata) i 16 listopada ( IV rata) roku podatkowego;
- roczny podatek nie przekracza kwoty 9,00 zł – organ podatkowy 
nie wydaje i nie doręcza decyzji ustalających wysokość zobowiązania 
podatkowego ( podatek nie będzie pobierany).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 17 lutego 2020 r. należało złożyć 
deklarację DT-1 na 2020 r. w sprawie podatku od środków 
transportowych oraz uregulować podatek za I ratę. Przypominamy 
również, że dnia 02 marca 2020 r. minął termin zapłaty za I kwartał 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Referat Dochodów

ZAŁATWIAJ SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ INTERNET, 

BEZPIECZNIE I WYGODNIE!

RDK - Rejestr Danych Kontaktowych to baza, która umozliwia sprawny 
i skuteczny kontakt urzędów z obywatelami. Dzięki podaniu swojego 
numeru kontaktowego lub adresu e-mail szybciej zostaniesz 
powiadomiowny o możliwości odbioru dokumentów, rozpatrzeniu 
złożonych przez Ciebie wniosków lub ewnetualnej potrzebie uzupełnienia 
dokumentów w sprawie prowadzonej przez urząd.
Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji 
marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania 
o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK 
są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna 
i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Zachęcamy do rejestracji w RDK. Wszystkie szczegóły znajdują 
się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-
rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Referat Spraw Obywatelskich
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach, ul. Karniszewicka 
37, 95-200 Pabianice, tel.: (42) 212-19-14, fax: (42) 212-12-69, e-mail: 
pabianice.piw@wetgiw.gov.pl, www.piw-pabianice.pl

Uwaga na ptasią grypę!

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu zgierskiego w miejscowości 
Kolonia Brużyca Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pabianicach informuje, że część terenu powiatu 
pabianickiego gmina Konstantynów Łódzki: miasto Konstantynów Łódzki, 
Ignacew, Niesięcin, gmina Lutomiersk: Babice, Babiczki, Stanisławów Stary, 
Mirosławice zostało uznane za obszar zagrożony.

Jeżeli zaobserwujemy zwiększoną zachorowalność, śmiertelność lub 
znaczne obniżenie produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie 
niezwłocznie poinformujmy o tym Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Redakcja

Oświetlenie LED-owe gminnych uliczek

- sprostowanie

W poprzednim wydaniu gazety informowaliśmy czytelników o nowych 
latarniach led-owych, które oświetlają ulice: Południową, Granitową, 
Spokojną, Chmielną, Kosmowskiej, Tylną, Świerkową oraz Twardą.

Po sprawdzeniu faktycznego stanu oświetlenia tych ulic, chcielibyśmy 
sprostować powyższą informację. Wszystkie nowe latarnie zostały 
podłączone do sieci energetycznej. Dotyczy to ulic: 

Przepraszamy za wprowadzenie w błąd naszych 
czytelników.

Południowej 
(10 punktów świetlnych), Granitowej (12 punktów świetlnych), Spokojnej 
(6 punktów świetlnych), Kosmowskiej (19  punktów świetlnych), Chmielnej 
(6 punktów świetlnych) oraz Tylnej, Świerkowej i Twardej (6 punktów 
świetlnych łącznie). 
W ulicach: Granitowej, Spokojnej, Chmielnej brakuje jeszcze liczników, 
bez których nie można zapalić lamp (montaż powinien się odbyć w 
najbliższym czasie). 

Redakcja

Ulica Granitowa z nowym oświetleniem

Fot. Red.

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najładniejszą 

iluminację w gminie

Corocznie, w grudniu gmina Ksawerów rozbłyska milionem światełek, które 
ożywiają jesienno-zimowy wygląd naszej Małej Ojczyzny. Iluminacje 
świetlne wykonane przez mieszkańców tworzą wyjątkowy świąteczno-
noworoczny klimat, który w 2019 r. postanowiliśmy nagrodzić ogłaszając 
konkurs na "Najładniejszą iluminację w Gminie Ksawerów". Wszyscy chętni 
mogli zgłaszać do konkursu swoje posesje do 31 grudnia 2019 r.

Podczas oględzin zgłoszonych iluminacji komisja konkursowa oceniała 
iluminacje wg takich kryteriów jak staranność wykonania, nawiązanie 
do tradycji świąteczno-noworocznych, spójna koncepcja oraz zastosowanie 
rozwiązań energooszczędnych.

Podsumowując:
- wyróżnienie oraz nagrodę finansową zdobył Pan Aleksander Boruński ;

- III miejsce i nagrodę finansową zdobyła Pani Agnieszka Kołodziej;

- II miejsce i nagrodę finansową zdobył Pan Dariusz Chudzik (zdjęcie niżej);

- I miejsce i nagrodę finansową zdobyła Pani Barbara Kurta (zdjęcie   
iluminacji na pierwszej stronie gazety).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy 
do kontynuowania tradycji przyozdabiania swoich posesji iluminacjami. 

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

Drugie miejsce w konkursie

Pani Barbara Kurta (z prawej) odebrała swoją nagrodę z rąk wójta Adama 
Topolskiego i wiceprzewodniczącej Rady Gminy Anny Szcześniak - Rydz
(na zdjęciu)

POZOSTAŁE INFORMACJE

gazeta samorządu terytorialnego 9nr 2/2020

Fot. wiescirolnicze.pl
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Wspomnień czar - rozpoznajesz osoby na zdjęciu?

Fot. Archiwum

Rozpoznasz osoby, które są na zdjęciu? Wiesz w którym roku i w jakim miejscu została wykonana ta pamiątkowa fotografia? Propozycje odpowiedzi 
można przesyłać do naszej redakcji na adres e-mail: info@reklamona.pl

Szkoła w Woli Zaradzyńskiej 

ma nowy sprzęt dydaktyczny

Gmina Ksawerów przekazała Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej 
sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione z funduszy sołeckich Sołectwa 
Ksawerów - Wschód oraz Sołectwa Wola Zaradzyńska. 

W ramach realizacji zadania pn. "Dofinansowanie wyposażenia oraz 
pomocy dydaktycznych i naukowych dla SP im. Igora Sikiryckiego w Woli 
Zaradzyńskiej" zakupiono m.in. sprzęt komputerowy o wartości 59 tys. zł 
(laptopy - 10 szt, komputery stacjonarne - 2 szt, tablice interaktywne - 2 szt, 
drukarki - 5 szt, urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt, głośniki komputerowe 
- 9 szt, oraz ekran projekcyjny). Całkowita wartość przekazanego sprzętu 
wynosi 70 081,63 zł. Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. SP Wola Z.

Kodowanie offline - krok do programowania

Kto powiedział, że kodowanie musi być trudne? Doskonale z kodowaniem 
offline poradzili sobie uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.

W trakcie zajęć, które odbyły się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką, 
dzieci dowiedziały się, że kodowanie to nic innego jak odpowiednia 
komunikacja z cyfrowymi urządzeniami. Używamy do tego różnych języków 
i reguł, ale najbardziej ogólne zasady są wspólne i opierają 
się na podstawach logiki. Redakcja

Fot. GDKzB

Uczniowie klasy 2a w trakcie nauki kodowania

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.comZabawki dla najmłodszych
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Bohaterowie baśni i legend - tak w ostatki bawili się uczniowie

Ostatki są ostatnim dniem karnawału. Zarówno kiedyś jak i dziś ten wyjątkowy dzień poświęcamy biesiadom, tańcom, wesołości... 
o czym co roku doskonale pamiętają uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej. W tym roku dzieci przebrały się za bohaterów baśni i legend.

Fot. SP Wola Z.

Przedszkolaki też tańcowały
Fot. Przedszkole SKDJ w Ksawerowie

Fot. Przedszkole SKDJ w Ksawerowie

W ostatni dzień karnawału doskonale bawiły się też dzieci 

z Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie Brawo dla wszystkich za świetne przebrania!
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KULTURA

Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Niedziela u Hoffmana

i Trzeci Oddech Kaczuchy

Kto nie był niech żałuje - niesamowity głos Mai Piwońskiej oraz satyra Andrzeja Janeczko 

porwała Naszą publiczność do wspólnego śpiewania. Muzyka na żywo zrobiła 

co swoje - odżyły przeboje z lat 80 - tych oraz nowe aranżacje.
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Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali jak i duzi czekają okazji, 
aby się zabawić!

Biedroneczki, wróżki, aniołki, a nawet morską syrenę - te i wiele innych 
fantastycznych postaci można było spotkać na balach karnawałowych 
zorganizowanych w naszym Gminnym Domu Kultury z Biblioteką. 
Mieszkańcy w oryginalnych przebraniach bawili się wyśmienicie przy 
dźwiękach skocznej muzyki. Było fantastycznie! Do zobaczenia w przyszłym 
roku.

Redakcja

Jak karnawał to karnawał - maski, przebrania, wspaniała zabawa i tańce!

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.pl

Zumbowo - taneczna zabawa

Klub Seniora bawił się w klimacie lat 80-tych

Karnawałowo na zajęciach

tanecznych dla dzieci

Słowo "karnawał" 
(dosłownie "carne vale" czyli  "żegnaj mięso") lub "carnem levāre" 
(mięso usuwać). W Polsce używano też formy przetłumaczonej 
na "mięsopust", choć na trwałe po staropolsku karnawał przyjął się jako 
zapusty. Karnawał wywodzi się z kultów płodności. Od głębokiej 
przeszłości utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą skoki, 
tym wyżej będzie rodziło zboże. Między innymi dlatego karnawał jest tak 
ściśle związany z tańcami.

pochodzi od łacińsko-włoskiego "carnavale" 

wikipedia.org
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Powoli dobiega końca sezon koszykarski w Wojewódzkich Ligach 
Koszykówki. Na finiszu rozgrywek wyśmienicie sprawują się nasze 
ksawerowskie koszykarki, które weekend w weekend kroczą od zwycięstwa 
do zwycięstwa, i to we wszystkich kategoriach!

W najwyższej kategorii U16 z meczu na mecz coraz lepiej radzą sobie nasze 
najstarsze zawodniczki i nie zwalniając tempa walczą o pierwszy medal w tej 
kategorii dla gminy. Ksawerowianki mają jeszcze szansę na zajęcie drugiego 
miejsca na finiszu, premiującego zespół do rozgrywek centralnych 
Mistrzostw Polski. 
W kategorii U14 bardzo dzielnie radzą sobie oba nasze zespoły, które 
plasują się na pierwszych miejscach w swoich grupach. Drugi zespół otwiera 
tabelę grupy walczącej o miejsca 7-12, a pierwszy zespół, bez przegranej 
od początku sezonu, dzielnie zmierza po obronę tytułu mistrza 
województwa z zeszłego sezonu. Tym samym zespół U14, awansował 
już do rozgrywek centralnych Mistrzostw Polski. 
Drużyna U13, również z kompletem zwycięstw, zmierza do finału rozgrywek, 
w którym najprawdopodobniej 25 kwietnia zagra o mistrzostwo ligi.
Najmłodsze drużyny żaczek (u12) i skrzatek (u11), również radzą sobie 
wyśmienicie na tym etapie rozgrywek. Zespół żaczek dzielnie walczy 
w grupie finałowej o miejsca 1-6, a drużyna skrzatek aktualnie zajmuje 
pierwsze miejsce w lidze, i walczy cały czas o miejsca 1-4 w finale ligi U11.
Oby tak dalej nasze ksawerowskie koszykarki, walczcie do końca o jak 
najwyższe miejsca! Trzymamy kciuki i dopingujemy. 

Redakcja

Ksawerowskie koszykarki na fali zwycięstw!

Fotografie Basket 4Ever Ksawerów

Tak grają nasze koszykarki (czerwone stroje) w kategorii wiekowej U16

Kategoria wiekowa U12 Kategoria wiekowa U11

Kategoria wiekowa U14

Kategoria wiekowa U16
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Marszałek nagrodził Bartka Stefańskiego

- naszego mistrza w boksie
Z GKS-u Ksawerów do Śląska Wrocław

Konrad Poprawa jest środkowym obrońcą Śląska Wrocław - klubu, który 
znajduje się w czołówce piłkarskiej Ekstraklasy. Przed sezonem 2017/18 
został włączony do szerokiego składu pierwszej drużyny. Wcześniej grał 
w ŁKS-ie Łódź do którego trafił z GKS-u Ksawerów, w którym rozpoczął swoją 
przygodę z piłką nożną.

Konrad, pierwsze kroki w poważnej piłce stawiałeś w naszym GKS-ie Ksawerów. 
Jak wspominasz grę w tym klubie?
Bardzo przyjemnie, to był świetny okres w moim życiu. Stworzyliśmy zgrany zespół, 
byliśmy jak rodzina. Cały czas obserwuję rozwój klubu i śmiało mogę powiedzieć, 
że zmierza w dobrym kierunku. GKS Ksawerów tworzą ludzie, którym zależy na jego 
przyszłości. To jest fundamentalne. 

Dzisiaj reprezentujesz Śląsk Wrocław, klub z czołówki Ekstraklasy?
Dokładnie tak, cały czas poświęcam się piłce i...gonię własne marzenia (uśmiech). 
Gram na odpowiedzialnej pozycji środkowego obrońcy. Mam to szczęście, że trenuję 
z doświadczonymi kolegami, dzięki czemu zdobywam cenne, piłkarskie 
doświadczenie. Ciężka praca na treningach - również ta indywidualna, popłaca. 
Bardzo ważna jest świadomość naszego zaangażowania i poświęcenia 
w to co robimy. Piłka nożna jest moją pasją, która dostarcza wielu emocji i radości. 
Cały czas poznaję nowych, wspaniałych ludzi. To jest w piłce cudowne.

Na co dzień mieszkasz na Śląsku, w GKS-ie Ksawerów masz kolegów i znajomych. 
Często odwiedzasz "stare kąty"?
Z gminą Ksawerów jestem związany od urodzenia, w niej się wychowałem. Tutaj 
chodziłem do podstawówki, do gimnazjum. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki 
w klubowej piłce. W Ksawerowie mam rodzinę i znajomych, których zawsze chętnie 
odwiedzam. Cieszę się ze zmian, które obserwuję w terenie. Gmina cały czas 
się rozwija, stawia na sport. 

Dziękuję, że znalazłeś chwilę na rozmowę.
Również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców gminy.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Kolejny sukces Bartka Gołaszewskiego

- młodego zapaśnika

Do zwycięstwa zabrakło tak niewiele

Bartek Gołaszewski ,  uczeń klasy  IVa  Szkoły  Podstawowej  
w Ksawerowie, zdobył drugie miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju 
Kadetów i Dzieci pod Patronatem Starosty Pabianickiego. Gratulacje!

Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów z rocznika 2011, zajęli drugie miejsce
(przegrywając w finale z Łódzką Akademią Futbolu 3:2) na 10 zespołów
w Turnieju o Puchar Burmistrza Tuszyna. 

Redakcja

Redakcja

Bartek Stefański (z prawej), który jest aktualnym mistrzem Polski juniorów 
w Boksie i Sportowcem Roku 2019 Powiatu Pabianickiego, podczas tegorocznej 
gali sportu zorganizowanej przez Łódzką Federację Sportu otrzymał w imieniu 
marszałka woj. łódzkiego nagrodę i podziękowanie za ubiegłoroczny sukces

Fot. Archiwum

Fot. K.Pączkowska

Konrad Poprawa podczas treningu

Bartek Gołaszewski - srebrny medalista

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Fot. Archiwum

Nasza drużyna: Michał Nowak, Patryk Włodarczewski, Natan Kubiak, 
Bartek Smolarek, Staś Musiałowicz, Antek Zientala, Oskar Krzyżewski, 
Kuba Sowiński, Staś Drzewiecki i Adam Malinowski

Fot. GKS Ksawerów
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III Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów

Najlepszym strzelcem turnieju został Leon Ziółkowski (GKS Ksawerów), 

na zdjęciu z przewodniczącym Rady Gminy Ksawerów Arkadiuszem Jędrzejczykiem

Piłkarze GKS-u Ksawerów rocznik 2009, z trenerem i przedstawicielami lokalnego samorządu

Trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju

Piłki Nożnej w Uniejowie!

W marcu startuje "okręgówka"

Mamy to - trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej 
w Uniejowie i tytuł najlepszego zawodnika dla Filipa Bartnika. Brawo 
drużyna!

Młodzi piłkarze rocznika 2007/2008 grali jak z nut. W meczu o trzecie 
miejsce zdeklasowali Dębską Akademię Futbolu aż 9:0! Sukces naszych 
piłkarzy jest tym większy, że w turnieju udział wzięło 12 zespołów z całej 
Polski. Najlepszym zespołem turnieju został Górnik Łęczyca (drugie miejsce 
zajęła Akademia Sportowa Częstochowa).

W niedzielę 16 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ksawerowie 
rozegrany został Trzeci Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Ksawerów. W rozgrywkach udział wzięło 8 zespołów z rocznika 2009.

Nasza drużyna wystawiła dwa zespoły (tak samo jak Włókniarz Pabianice). 
Oprócz wymienionych gościliśmy piłkarzy Włókniarza Łódź (I miejsce), 
Bzurę Ozorków (II miejsce), Jagielonię Tuszyn oraz PTC Pabianice. Trzecie 
miejsce w zawodach zajęła drużyna Włókniarza Pabianice I. Przyznane 
zostały także trzy wyróżnienia indywidualne - dla najlepszego strzelca 
(został nim ksawerowianin Leon Ziółkowski), najlepszego zawodnika 
turnieju oraz najlepszego bramkarza. 
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji 
rozgrywej, dla drużyn za wysoki poziom sportowy i zaangażowanie oraz 
dla wspaniałych kibiców za głośny doping. 

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. GKS Ksawerów

Trzecia drużyna w Polsce i jej najlepszy zawodnik Filip Bartnik (w górnym rzędzie z prawej)

GKS Ksawerów
Redakcja

Drużyna seniorska GKS-u Ksawerów kończy przygotowania do rozgrywek 
rundy wiosennej. Do rozegrania zostały już tylko dwa mecze sparingowe. 
Inauguracja sezonu zaplanowana została na 21 marca, kiedy to piłkarze 
podejmą w meczu derbowym drużynę PTC Pabianice (o godz. 15:30 
na naszym stadionie).
Kolejny mecz na naszym stadionie rozegrany zostanie 4 kwietnia o godz. 
14:00 z drużyną UKS SMS Łódź. Zapraszamy do wspólnego kibicowania!

GKS Ksawerów
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