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Czy można rozgrzać gorącą już atmosferę?
Oczywiście - Festyn Rodzinny 2019!

Jednogłośne poparcie dla wójta
i całego Urzędu

Jedyne takie auto w Polsce 
- kultowy VW Golf w wersji GTI

Czerwcowe Festyny Rodzinne w gminie Ksawerów to już tradycja. 
W sobotę 15 czerwca  nasi mieszkańcy udowodnili, że nawet przy największych 
upałach można się świetnie bawić!
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WAKACJI ŻYCZY

WÓJT ADAM TOPOLSKI

Fot. Red.
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Ponad setka świadectw
z czerwonym paskiem!

Fot. Red.
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Jednogłośne poparcie dla wójta

i całego Urzędu

Proboszcz Robert Jaśpiński

opuścił parafię w Woli Zaradzyńskiej 

26 czerwca podczas XI Sesji Rady Gminy Ksawerów radni jednogłośnie 
(po raz pierwszy od dłuższego czasu) udzielili absolutorium wójtowi 
Adamowi Topolskiemu. Kilkanaście minut wcześniej gospodarz gminy 
otrzymał (również jednomyślnie) wotum zaufania.

- Nad rozwojem naszej małej społeczności pracuje cały sztab ludzi. 
Są to pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtysi oraz członkowie rad sołeckich. 
Naszym wspólnym celem jest, aby w gminie Ksawerów żyło się dobrze, 
spokojnie i bezpiecznie. Staramy się o to, aby wszyscy mieszkańcy czuli 
potencjał tego miejsca. Dziękuję wszystkim w imieniu pracowników Urzędu 
Gminy i podległych mu jednostek, za tak optymistyczne głosowanie. Myślę, 
że po raz kolejny pokazaliśmy się jako zwarta i zgrana grupa osób działająca 
na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki temu możemy osiągnąć naprawdę 
dużo, a zadań do zrealizowania jest jeszcze sporo - podziękował za dwa 
pozytywne głosowania wójt Topolski.
Bukiet kwiatów i słowa uznania za bezbłędne wykonanie budżetu w roku 
2018 otrzymała skarbnik gminy Ewa Łuczyńska.

Po 3 latach posługi kapłańskiej i duszpasterskiej Parafię pw. Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej opuścił 
ks. kan. Robert Jaspiński, który został mianowany Duszpasterzem Rodzin 
Archidiecezji Łódzkiej.

W niedzielę 30 czerwca odbyła się pożegnalna msza św. w której oprócz 
licznie zgromadzonych mieszkańców uczestniczyli włodarze gminy 
Ksawerów: wójt Adam Topolski, sekretarz Monika Sroczyńska, radni - 
wiceprzewodnicząca Anna Szcześniak-Rydz i przewodnicząca Komisji 
Samorządowo-Społecznej Urszula Świątkowska, a także przedstawiciele 
samorządu z sąsiedniego Rzgowa. Wierni dziękowali księdzu proboszczowi 
za słowa głoszone w kazaniach, za udzielane sakramenty oraz 
za zaangażowanie w dbałość o świątynię i godne reprezentowanie lokalnej 
parafii. 

- Ostatnie trzy lata w gminie Ksawerów minęły bardzo szybko. Dużo 
się zmieniło. Na początku wszystkim parafianom towarzyszyły 
nieprzyjemne emocje, ale czas zrobił swoje. Wzajemnie poznaliśmy 
się bliżej. Zaufaliśmy sobie. Zaczęliśmy razem na nowo budować parafię. 
Oczywiście, będę pamiętał i miło wspominał moją posługę w Woli 
Zaradzyńskiej. Zostałem mianowany Duszpasterzem Rodzin Archidiecezji 
Łódzkiej, a to wiąże się z pracą poza duszpasterstwem parafialnym. Tak jak 
wspomniałem podczas pożegnalnej mszy świętej, nie chciałem odchodzić 
do innej parafii, ale do pracy w duszpasterstwie rodzin do której 
przygotowywałem się kilka lat i już w nim pracowałem - mówił ks. Robert 
Jaśpiński.
 
Wprowadzenie na urząd nowego proboszcza odbyło się 7 lipca br. 
Mieszkańcy przywitali ks. Wojciecha Błaszczyka (dotychczasowego 
proboszcza z parafii Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach). Więcej 
w kolejnym wydaniu Echa Gminy Ksawerów.

Redakcja

UG Ksawerów

Wójt Adam Topolski z radnymi gminy - przewodniczącym Arkadiuszem
Jędrzejczykiem i wiceprzewodniczącą Anną Szcześniak - Rydz 

Skarbnik gminy Ewa Łuczyńska (w środku) z radną Urszulą Świątkowską
i radnym Maciejem Bartosem

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. OSP Wola Z.

Mieszkańcy gminy podczas nabożeństwa

Fot. OSP Wola Z.

Ks. Robert Jaśpiński (z lewej) i nowy proboszcz parafii 
w Woli Zaradzyńskiej ks. Wojciech Błaszczyk
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Odznaczeni Krzyżami Zasługi na rzecz lokalnej społeczności

11 czerwca w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie 
odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni:
Wioletta Domańska – radna Powiatu Pabianickiego, dyrektor SP ZOZ 
MEDiKSA w Ksawerowie, od wielu lat zaangażowana w podejmowanie 
działań mających na celu poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców 
gminy  Ksawerów.
Jan Wawrzko – od 2001 r. prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Zaradzyńskiej. 

Brązowym Krzyżem Zasługi został odznaczony:
Przemysław Kłaniewski – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Zaradzyńskiej. 

W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyże Zasługi mieszkańcom 
gminy wręczył wojewoda łódzki Zbigniew Rau, kierując słowa uznania 
dla wyróżniającej się postawy wykraczającej poza zwykłe obowiązki, 
za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. Wojewoda 
zaznaczył, że przyznane odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem 
za wyjątkowe zasługi w działalności na rzecz państwa i lokalnego 
społeczeństwa.
W wydarzeniu uczestniczył wójt Adam Topolski. Odznaczonym serdecznie 
gratulujemy!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Od lewej stoją: prezes OSP w Woli Zaradzyńskiej Jan Wawrzko, wójt gminy Ksawerów Adam Topolski, radna Powiatu Pabianickiego i dyrektor SP ZOZ
MEDiKSA Wioletta Domańska, wojewóda łódzki Zbigniew Rau, naczelnik OSP w Woli Zaradzyńskiej Przemysław Kłaniewski

Fot. K.Karcz

Czy wiesz, że...
Krzyż Zasługi ustanowiony został w 1923 r. i nadawany jest osobom, które 
położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną 
korzyść państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi tego samego stopnia 
może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża 
tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę 
Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi 
wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata, odstępstwa 
są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Brązowy Krzyż Zasługi

Fot. prezydent.pl

Prezydent.pl
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej 

w Nowej Gadce

W sobotę 29 lipca odbyło się długo wyczekiwane, uroczyste otwarcie 
budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce. Nowoczesny obiekt stanął 
w miejscu dawnego Domu Rolnika.

Symboliczną wstęgę wspólnie przecięli - 
Topolski, przewodniczący rady Arkadiusz Jędrzejczyk, radna poprzedniej 
kadencji (obecnie członkini rady sołeckiej sołectwa Nowa Gadka) Agnieszka 
Buczek, radna Beata Ścibór, sołtys Natalia Dębska oraz przedstawiciel 
wykonawcy inwestycji. Następnie proboszcz ksawerowskiej parafii 
ks. kan. Stanisław Bracha poświęcił nowo otwarty obiekt.

Podczas części oficjalnej przedstawiono aktualny skład Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Gadki oraz wręczono pamiątkowe upominki osobom 
zaangażowanym w ideę powstania oraz wyposażenia nowej świetlicy 
wiejskiej. W części artystycznej programu zaśpiewali członkowie gminnego 
Klubu Seniora oraz mieszkanka Nowej Gadki - Weronika Gajdzicka, a także 
wystąpił (z nowym repertuarem) kabaret Xavery. 
Dla wszystkich gości przygotowany został grillowany poczęstunek, 
a dla najmłodszych mieszkańców (i nie tylko) wata cukrowa i popcorn. 
Była galeria archiwalnych fotografii dawnego Domu Rolnika, degustacje 
wyrobów lokalnych gospodyń, tańce i wspólna biesiada do późnych godzin 
wieczornych. Miejmy nadzieję, że nowoczesna świetlica będzie długo 
służyła mieszkańcom całej gminy.

gospodarz gminy wójt Adam 

Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Archiwum

Przecięcie symbolicznej wstęgi

Uroczyste poświęcenie budynku

...oraz za doposażenie budynku w nowoczesny 
sprzęt AGD przedstawicielce firmy Miele

Mieszkańcy sołectwa

Nowy budynek robi wrażenie

21 lipca 1985 r. i otwarcie dawnego Domu Rolnika, 
w którego miejscu stoi dzisiaj wiejska świetlica

Sołtys Natalia Dębska wspólnie z radą sołecką podziękowali
mieszkańcom za zaangażowanie w budowę świetlicy...

Fot. Red.
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Inwestycje remontowo-budowlane

- co słychać w terenie?

Słupki termometrów co chwilę wędrują w górę, a z nieba leje się żar. 
Tegoroczne upały dają się we znaki wszystkim, szczególnie tym, którzy 
pracują na świeżym powietrzu. A pracy w terenie jest całkiem sporo.

W ul. Bocznej (od ul. Uroczej do ul. Wiosennej), w ul. Pięknej, ul. Wiosennej 
oraz w ul. Radosnej położona została sieć wodno-kanalizacyjna (w ramach 
zadania "Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ulicach: Wiosennej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej 
i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie". 
Aktualnie wykonawca inwestycji buduje nową nawierzchnię w ul. Bocznej.

Trwa remont drugiego odcinka powiatowej ul.  Wschodniej 
(od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Zakres inwestycji, podobnie jak 
w przypadku pierwszego i wyremontowanego odcinka, obejmuje wymianę 
nawierzchni, budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej. Zadanie powinno 
zostać zrealizowane do 30 września br. 

Na terenie stacji uzdatniania wody w Nowej Gadce 
zbiornik wody czystej o pojemności 300 m3 wraz z rurociągami 
zewnętrznymi i instalacjami elektrycznymi. Inwestycję, która powinna 
zakończyć się jeszcze w tym miesiącu, wykonuje firma z Pabianic (wybrana 
w drodze przetargu nieograniczonego).

powstaje dodatkowy  

Przy ul. Rzepakowej powstanie nowy obiekt sportowy. Gmina podpisała 
umowę z wykonawcą, który wybuduje boisko do koszykówki i siatkówki 
(ze stojakami do koszykówki, siatkówki i badmintona) na działce nr 2167/4 
- w ramach zagospodarowania tego miejsca na cele sportowo - rekreacyjne. 
Koszt inwestycji to 280 tys. zł, z czego prawie 100 tys. zł to kwota dotacji jaką 
otrzymaliśmy na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. 

Podpisaliśmy dwie kolejne umowy dotujące z Urzędem Marszałkowskim, 
pierwszą na remont kolejnego odcinka ul. Kosmowskiej (wnioskowana 
wartość projektu to ok. 1 mln zł - kwota dotacji prawie 336 tys. zł), drugą 
na doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce (wartość umowy 
ok. 13 tys. zł - kwota dotacji 10 tys. zł). 

Gminnej byrgadzie remontowo - budowlanej upały są niestraszne! 
Terenowej pracy w okresie letnim jest dużo, a porządek musi być.
Bieżące naprawy dróg, równanie nawierzchni ulic, prace porządkowe 
(uprzątanie śmieci, koszenie trawy) i poprawiające bezpieczeństwo 
kierowców oraz pieszych (m.in. dodatkowe oznakowanie ronda 
w ul. Rypułtowickiej) - tym zajmowali się w ostatnim czasie pracownicy 
brygady.

Otrzymaliśmy również dotację 
na wybudowanie oświetlenia w kolejnych ulicach, m.in. w ul. Hurtowej, 
Miele i Towarowej (wartość inwestycji ok. 1,4 mln zł - kwota dotacji prawie 
1 mln zł). 

Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. W.Ludziejewski

Remontowany odcinek ul. Wschodniej

W ul. Bocznej będzie nowa nawierzchnia

W ul. Bema 
budowalne skończą się przed końcem wakacji? Zgodnie z umową inwestycja 
powinna zostać oddana do 30 sierpnia br.

cały czas trwa gruntowna przebudowa nawierzchni. Czy prace 

Fot. Red.

Ulica Bema z podbudową nowej nawierzchni

Budowa nowego zbiornika wody czystej w Nowej Gadce

Fot. K.Karcz

Umowa podpisana - boisko do siatkówki i koszykówki przy ul. Rzepakowej
w połowie października br. powinno być gotowe!

Japończycy w Ksawerowie!

Kolejna duża firma zainwestuje na naszym terenie. Japoński koncern 
Nippon Seiki będzie produkował w Ksawerowie nowoczesne 
wyświetlacze samochodowe Head-Up Display (więcej w kolejnym 
wydaniu Echa Gminy Ksawerów). 

Redakcja
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Czy można rozgrzać gorącą już atmosferę? Oczywiście - Festyn Rodzinny 2019!

Występy przedszkolaków i uczniów szkół z terenu gminy, blok artystyczny 
uczestników zajęć GDKzB, fantastyczny pokaz ZUMBY, największe przeboje 
"Czerwonych Gitar" w wykonaniu "Wędrownych Gitar" oraz niesamowicie 
energetyczny koncert grupy POWER PLAY, uwieńczyły tegoroczny program 
naszego Festynu Rodzinnego. 

Tuż obok sceny dzieci szalały na dmuchańcach i trampolinach. Choć 
na kąpiel w basenie (w zamkniętej przezroczystej kuli) trzeba było cierpliwie 
poczekać w kolejce, amatorów tej wodnej atrakcji nie brakowało. 
Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się kącik z puszczaniem 
kolorowych baniek i malowaniem twarzy. Pomimo lejącego się z nieba żaru, 
chętni do spróbowania wojskowej grochówki (serwowanej obowiązkowo 
przez gospodarza imprezy - wójta Adama Topolskiego) również musieli 
odstać "swoje". Były rodzinne konkursy z wiedzy o naszej gminie 
i sprawnościowe zawody przygotowane przez druhów strażaków z jednostki 
OSP w Woli Zaradzyńskiej, którzy zorganizowali kurtyny wodne. Można było 
przejechać się rikszą i zasiąść na jednym z kilkunastu motocykli. Każdy 
znalazł coś dla siebie. Ksawerowianie bawili się do późnych godzin 
wieczornych z zespołem VIK. 

Gwiazda wieczoru zespół POWER PLAY i fantastyczna publiczność podczas tegorocznego Festynu Rodzinnego

Fot. E.Przybyłek

Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Pierwszy poseł w historii naszej gminy - nasz sąsiad Krzysztof Ciebiada
z gospodarzem imprezy wójtem Adamem Topolskim

Mieszkańcy podczas wspólnej zabawy
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Fotografie wykonała redakcja

Trochę wody (ze strażackiego węża) dla ochłody

Rodzinny konkurs przeciągania liny 

Występy artystyczne najmłodszych
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Fotografie wykonała redakcja

Na scenie "Wędrowne Gitary"

Gminny Klub Seniora

Energetyczny pokaz ZUMBY

Zdobywcy głównej nagrody w konkursie STOP UZALEŻNIENIOM,
z przedstawicielami gminnego samorządu

Zawody sprawnościowe przygotowane przez strażaków

Grochówkę serwował wójt Topolski

Nagrodą główną w jednym z konkursów była tona węgla!
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Bałtyckie fale w ogrodzie ŚDS-u
Pożegnaliśmy założycielkę

Koła Gospodyń Wiejskich z Ksawerowa

Posiadanie urokliwego, kolorowego ogrodu było marzeniem uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Jak widać, marzenia 
się spełniają - ogród w centrum Ksawerowa z każdym rokiem pięknieje.
 
Są kolorowe kwiaty doniczkowe, kompozycje i nasadzenia w gruncie, 
a od niedawna wypoczywający w ogrodzie mogą zrelaksować się słuchając 
delikatnego szumu wody spadającej z kaskad nowej fontanny. Marzenie 
uczestników o namiastce Bałtyckich fal spełniła kierownik ŚDS-u Ewa 
Szulbowska. Dzięki wójtowi Adamowi Topolskiemu pojawiły się nowe, 
wygodne ławeczki. Jednak cały urok ogrodu widać dopiero po zmierzchu, 
kiedy fontanna (i otaczające ją miejsca) zaczynają mienić się delikatnym, 
kolorowym światłem.

Zmarła założycielka Koła Gospodyń Wiejskich w Ksawerowie, 95-letnia 
Genowefa Pluta, ogrodniczka i działaczka ludowa.

Pochodząca z Łaskowic Genowefa Pluta, do Ksawerowa sprowadziła 
się z rodziną podczas okupacji. Od 1941 r. pracowała w niemieckiej piekarni 
przy Wilhelm Busch Strasse (dzisiejsza ul. Wschodnia), unikając w ten 
sposób wywiezienia na przymusowe roboty w Rzeszy. Po wojnie była 
prezeską ksawerowskiego Kółka Rolniczego (1956-1964), przewodniczącą 
Międzygminnej Rady Kobiet, udzielała się w Banku Spółdzielczym i Gminnej 
Radzie Narodowej (1969-1977). To ona w 1952 r. powołała Stowarzyszenie 
Kobiet, dziesięć lat później przekształcone w ksawerowskie Koło Gospodyń 
Wiejskich. Była osobą bardzo dynamiczną, organizowała we wsi dożynki, 
śpiewy ludowe, zabawy karnawałowe i konkursy wypieków. Już w latach 60. 
zeszłego wieku ksawerowskie kobiety chodziły na bezpłatne kursy 
wzorowego prowadzenia domu, jeździły na wycieczki do Krakowa, Warszawy 
i Częstochowy.
- Na tyłach szklarni Gienia miała spore pomieszczenie gospodarcze, 
w którym robiła wspaniałe dożynkowe wieńce. Tam się zbierałyśmy - 
wspomina nauczycielka Czesława Donifacy, od 1972 r. wiceprzewodnicząca 
ksawerowskiego KGW. – Gienia urządzała nam kursy bukieciarstwa, 
sprowadzała instruktorów kroju i szycia, pieczenia i gotowania, 
szydełkowania i robienia na drutach. Słuchałyśmy prelekcji lekarzy 
o zdrowym trybie życia.
Sobie tylko znanymi sposobami Plutowa załatwiała bele firanek - 
niedostępnych wówczas w polskich sklepach. Sprowadzała je wprost 
od producentów. Gospodynie z Ksawerowa cięły firanki, starannie 
obszywały i wieszały w oknach swych domów.

Redakcja

Ogrodowa fontanna w ogrodzie ŚDS-u

Koło Gospodyń Wiejskich z Ksawerowa w 2000 r., od lewej stoją:
Czesława Donifacy, Janina Bartoszewska, Marzenta Regina, Jan Półka,
Stanisław Bartos, Danuta Greczka i Genowefa Pluta 

Fot. Red.

Fot. KGW Ksawerów

Corocznie przywoziła koleżankom pisklęta kurcząt – też nieosiągalne 
w socjalistycznej gospodarce. Pod koniec lat 70. kilkanaście pań z KGW 
zapisała na kurs prawa jazdy. Kobiety uczyły się kierować samochodami 
marki Warszawa, Syrena, Fiat 126p, motocyklami i motorowerami. 
Pamiętnym wydarzeniem była wycieczka autokarowa do Paryża przez 
Wiedeń. Większość gospodyń pierwszy raz w życiu wyjechała zagranicę.
- I dwa piece, trociniaki. Kupiła je do ogrzewania Domu Ludowego, w którym 
się zbierałyśmy – dodaje Czesława Donifacy. - Gienia miała wszystko 
starannie wyliczone, co do grosza. Była sumienna, punktualna i do bólu 
uczciwa. Po uroczystościach i przyjęciach sprawiedliwie dzieliła między nas 
ciasta, wędliny i sałatki, jakie zostały na biesiadnych stołach.
Genowefa Pluta dożyła pięknego wieku 95 lat. Spoczęła na cmentarzu 
w Ksawerowie. 

Na podstawie monografii Między Nerem a Dobrzynką

Oddajmy krew dla Piotrka 

i podzielmy się szpikiem!

Ref. Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Mieszkaniec gminy Ksawerów - 16 letni 
Piotr Rutkowski zachorował na białaczkę. 
Jego rodzice i przyjaciele zwracają się z apelem 
do wszystkich osób, które mogą pomóc poprzez oddanie krwi. 
Grupa krwi nie ma znaczenia!

Krew można oddać w stacji krwiodawstwa w Pabianickim Centrum 
Medycznym Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach - w dni robocze 
w godzinach w godz. 8:00 do 11:30 (lub w każdej innej stacji krwiodawstwa 
w godzinach jej pracy).
Przy oddaniu krwi należy podać informację, że oddajemy ją dla Piotra 
Rutkowskiego - Szpital Dziecięcy im. Konopnickiej w Łodzi (ul. Sporna 36/50)

Poszukiwani są również dawcy szpiku, oddając szpik możesz uratować życie 
swojemu genetycznemu bliźniakowi - aby zostać potencjalnym dawcą 
wystarczy zarejestrować się na stronie . www.dkms.pl
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Jedyne takie auto w Polsce
- kultowy VW Golf w wersji GTI

Miłośnicy czterech kółek modyfikują swoje maszyny na różnorodne 
sposoby. Dla jednych liczy się głośny wydech, przyciemnione szyby 
i pokaźnych rozmiarów spoiler na klapie bagażnika. Inni stawiają na głośne 
audio i podkręcone do maksimum osiągi silnika. To ci sami, którzy 
najczęściej jako pierwsi odjeżdżają spod świateł w rytm discopolowych 
hitów. Ale są też tacy, którzy ze smakiem i bez pośpiechu pracują nad swoim 
projektem, szukając inspiracji na internetowych forach, motoryzacyjnych 
spotach, budując nowe oblicze samochodu z duszą. Zapraszam na rozmowę 
z Marcinem "Groszkiem" Grochulskim, mieszkańcem Ksawerowa 
i posiadaczem wyjątkowego dziecka niemieckiej motoryzacji.

Marcin, jak zaczęła się twoja przygoda z motoryzacją i skąd pomysł 
na modyfikacje VW Golfa trzeciej generacji?
Te samochody od zawsze mi się podobały. Pierwszego, seryjnego Golfa 
"trójkę" dostałem od rodziców niespełna 12 lat temu. Pojeździłem nim 
trochę, poznałem ten model i zacząłem szukać innej wersji tego auta 
w stanie idealnym. Nie było to łatwe, ale po rocznych poszukiwaniach udało 
się.

Od razu szukałeś sportowej wersji GTI?
Tak, tylko taka mnie interesowała. Ewentualnie jeszcze fabryczny model 
z silnikiem VR6. Po długich poszukiwaniach znalazłem auto na Śląsku. 
2-litrowy Golf GTI Edition Blue z niebieską tapicerką, z ośmiozaworowym 
benzynowym silnikiem w idealnym stanie. Samochód miał lakierowany 
tylko jeden element, co w tamtych czasach było rzadkością. Modyfikacjami 
i tunningiem zaraził mnie mój kuzyn. Wspólnie, 10 lat temu zaczęliśmy 
przerabiać samochód błądząc pomiędzy różnymi stylami. Jeździłem na zloty 
fanów tej marki, rozmawiałem z ludźmi, szukałem inspiracji. W końcu 
znalazłem mój "German Style" i zaczęła się prawdziwa zabawa. Auto zostało 
rozebrane do gołej blachy, karoseria była polakierowana, wymieniona 
została jednostka napędowa i cała masa innych rzeczy.

Silnik jaką ma obecnie moc?
Wstawiony został motor 2,3 l. V5 o podkręconej mocy do 164 KM. 
Wymienione zostały wtryski na 2.8 l. V6. Do tego wolny 3-calowy wydech 
z ostatnim – seryjnym tłumikiem. Podtlenku azotu nie będę dokładał. Moc 
jest wystarczająca (uśmiech).

Zawieszenie?
Na początku gwintowane zawieszenie opuszczone do minimum, felgi 
stalowe poszerzane poprzez replikę "Vossenów", następnie felgi GTI V, 
a dzisiaj dwuczęściowa felga RH ZW1 z 16-toma warstwami lakieru. Ranty 
są wypolerowane na typowe lustro, śruby pochromowane, a opony 
naciągnięte są na 8 cali. Podczas jazdy trzeba bardzo uważać, żeby nic nie 
uszkodzić.  Pneumatykę zawieszenia AirRide robili moi znajomi Dream 
Garage z Warszawy, a felgi Dss Garage - również z Warszawy. Wszystkich 
serdecznie pozdrawiam.

A design zewnętrzny? Wspominałeś, że szukałeś inspiracji, podchodziłeś 
pod kilka projektów?
Samochód posiada seryjny lakier. Ten sam, który 30 lat temu został 
położony w niemieckiej fabryce. Dołożyłem tylko oklejkę wg mojego 
projektu.

Dzisiaj, po tych wszystkich latach i modyfikacjach, możemy pokazać Twój 
egzemplarz w nieco innej odsłonie.
Tak, z czego niezmiernie się cieszę. Na początku roku auto dostało nowe 
koła, których przygotowanie do obecnego stanu zajęło masę czasu. 
Czytelnicy naszej gazety będą pierwszymi, którzy mogą zobaczyć samochód 
po tej zmianie. Już niedługo Golf będzie fotografowany do ogólnopolskiej 
prasy branżowej.

W najbliższym czasie planujesz jeszcze coś zmienić w zewnętrznych 
wyglądzie auta?
Raczej nie. Pracuję nad kolejnym projektem. Prawdopodobnie również 
będzie to niemiecki Volkswagen. Może Golf w wersji cabrio? Zobaczymy, 
szczegółów na razie zdradzić nie mogę (uśmiech).

Jeździsz tym autem na co dzień?
Od 5 lat golf jeździ tylko latem na zloty klubowe. Zimą stoi w ciepłym garażu.

Uczestniczysz w krajowych zlotach, czy również jeździsz trochę dalej?
Przede wszystkim jeżdżę po kraju. Chociaż byłem również w Austrii 
na Worthersee - największym w Europie zlocie samochodów. W trakcie 
takich spotkań panuje wyjątkowa atmosfera. Podziwiamy swoje dokonania, 
wymieniamy doświadczenia, pomagamy sobie w bieżących naprawach, 
modyfikacjach. Miedzy właścicielami tych wszystkich dopieszczonych aut 
nie ma ani krzty zazdrości. I to jest piękne. Znamy się na tyle dobrze, 
że zawsze możemy na siebie liczyć. Jesteśmy grupą przyjaciół. Podczas 
zlotów organizowane są różne konkurencje i wyróżnienia za najciekawsze 
auto, za najgłośniejsze audio, za najładniejszy lakier i wiele, wiele innych 
kategorii. 

Fotografie wykonała redakcja

Serce hydraulicznego zawieszenia, część audio i niebieska klatka

      Marcin ze swoim 25-letnim Golfem pod Pałacem Ksawerów



Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

Radni reprezentują Nas - mieszkańców w Urzędzie Gminy Ksawerów. Jako 
przedstawiciele lokalnej władzy troszczą się o nasze sprawy w radzie 
gminy i innych instytucjach samorządowych. Czy wiesz, który radny 
reprezentuje Ciebie?

Monika Nocuń - okręg nr 10

Bogdan Dublewski - okręg nr 9 

Rejon ul ic :  C ienista ,  Deszczowa,  
Konopnickiej, Mały Skręt od nr. 2 do nr. 8 
(strona parzysta), Miła, Obwodowa, 
Rataja, Solarza, Spacerowa, Wschodnia 
od nr. 1 do nr 81 (strona nieparzysta), 
Złota.
 
Bogdan Dublewski w gminnej radzie 
zasiada po raz pierwszy. Jest członkiem 

Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Monika Nocuń w gminnej radzie zasiada po raz pierwszy. Jest członkinią 
Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Rejon ulic: Akacjowa od nr. 59 do nr. 61 
( s t r o n a  n i e p a r z y s t a ) ,  B u k o w a ,  
Głowackiego, Kosmowskiej (od nr. 102 do 
końca i od nr. 89 do końca - strona 
nieparzysta),  Kościuszki ,  Łąkowa,  
Modrzewiowa, Nastrojowa, Ogrodnicza, 
Promowa, Świerkowa od nr. 2 do nr. 14 
(strona parzysta) i nr 1, Tęczowa, Twarda, 
Tylna, Tymiankowa, Traktorowa.

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Bogdan Dublewski

Monika Nocuń
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Zajrzyjmy na chwilę do środka auta, modyfikowałeś nagłośnienie?
Oczywiście, audio zostało wymienione i odpowiednio podkręcone. Moc 
musi być (uśmiech).

Auto przykuwa uwagę. Błyszczące koła i regulowane zawieszenie rzucają 
się w oczy. Prawdopodobnie nie jeden fan motoryzacji chciałby mieć takie 
cacko u siebie?
Wiem do czego zmierzasz (uśmiech). Faktycznie samochód jest bardzo 
rozpoznawalny. Widnieje na portalach społecznościowych i w gazetach 
motoryzacyjnych. Zagrał również rolę w serialu tv "Komisarz Alex". 
Oczywiście miałem kilka poważnych ofert, ale auto nie jest na sprzedaż. Jest 
od 10 lat w rodzinie.

Marcin, jest wiele ciekawych modeli aut będących dobrą bazą do dalszych 
modyfikacji. Jak tunningować, żeby nie popsuć charakteru samochodu?
Wystarczy niskie zawieszenie, ładna felga, zadbany lakier i czysty środek. 
Klasyk – nic więcej nie jest potrzebne. Minęły czasy mega spojlerów i grubej, 
huczącej rury wydechowej wyrzucającej kłęby spalin. 

Czy oprócz motoryzacji masz jakieś inne zainteresowania?
Każdą wolną chwilę spędzam w garażu, to jest moja pasja. 

Jesteś mechanikiem samochodowym?
Nie, jestem mistrzem hali na stanowisku blacharsko-lakierniczym. Nie mam 
wykształcenia mechanicznego, jestem samoukiem, to co robię to moja pasja 
i hobby. 

W naszej lokalnej społeczności nie brakuje miłośników motoryzacji. 
Jak zachęcić te osoby do tego, żeby spróbowały poprawić charakter auta 
i pokazać je innym?
Nie bójmy się realizować własnych pasji. Dzięki temu możemy podzielić 
się swoją wiedzą z fajnymi osobami, możemy zdobyć nowe doświadczenia, 
czerpiemy radość z życia. Sam wyjazd na zlot to relaks i chwila oderwania 
się od codzienności. W tym roku będę uczestniczył po raz pierwszy w dużej 
imprezie branżowej w Kielcach. Nowe wyzwanie, nowi ludzie i świetne auta – 
zobaczymy jak będzie. Opowiem po powrocie. 

Długo mieszkasz w Ksawerowie?
Od urodzenia. Ksawerów to mój dom i moje miejsce na ziemi.  

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i życzę wszystkim czytelnikom udanych wakacji. Do zobaczenia 
na drodze!

Fot. Archiwum

Golf tuż po zakupie, przed i po wykonanych modyfikacjach

Z Marcinem Grochulskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Redakcja

Redakcja

Zapraszamy do konsultacji w temacie 

Strategii Rozwoju gminy Ksawerów

Redakcja

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do zgłaszania propozycji i uwag 
dotyczących tworzonej Strategii Rozwoju gminy Ksawerów na lata 2021 - 
2027.

Propozycje można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy 
Ksawerów (ul. Kościuszki 3h, II p.). Dyskusje w formie konsultacji 
z mieszkańcami odbędą się po wakacjach. O dokładnym terminie 
poinformujemy na łamach naszej gazety. Aktualna Strategia Rozwoju 
naszej gminy dostępna jest na stronie internetowej BIP pod adresem 
http://www.ksawerow.4bip.pl/upload/20170222083809a5k1sh9hmdve.pdf

Fot. Shutterstock
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Wycieczka ksawerowskiej Scholi do Krainy Mazurskich Jezior

W dniach 16-19 czerwca br. dzieci ze Scholi "Jezusowe Promyczki i Promyki" 
wyjechały na coroczną wycieczkę zorganizowaną przez Parafię 
rzymskokatolicką pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie. 

W tym roku na Mazury (do miejscowości Wilkasy) wyjechało 52 dzieci 
z 4 opiekunami, pod kierownictwem siostry Etieny - Karmelitanki Dzieciątka 
Jezus, założycielki i prowadzącej parafialną Scholę. Uczestnicy wycieczki 
korzystali z wielu atrakcji, m.in.: parku linowego z trzema trasami 
o zróżnicowanym stopniu trudności, ogniska ze wspólnym śpiewem 
scholowego repertuaru, spływu kajakowego, rejsu statkiem po jeziorze 
Niegocin czy zwiedzaniu Giżycka. Każdy dzień rozpoczynała i kończyła 
wspólna modlitwa na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego 
w Wilkasach. Ponadto ksawerowianie uczestniczyli w eucharystii w kościele 
pw. św. Brunona w Giżycku, a także w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego 
w Wilkasach, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski. Podczas pobytu 
na Mazurach wszystkim towarzyszyła piękna pogoda i niezapomniane 
wrażenia. Dzieci wróciły zmęczone, ale bardzo szczęśliwe. Serdeczne 
podziękowania dla AZS Wilkasy za opiekę oraz ciepłe przyjęcie naszych 
parafian.   Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie

Fotografie wykonała parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie

Parafianie z Ksawerowia w pięknych okolicznościach mazurskiej przyrody

W parku linowym

Port jachtowy w Wilkasach

Gotowi na spływ kajakowy



NASI MIESZKAŃCY / POZOSTAŁE INFORMACJE

gazeta samorządu terytorialnego 13nr 6/2019

Chcę boksować jak Mike Tyson!

Bartek Stefański – mistrz Polski juniorów w boksie, uczeń Technikum 
Mechanicznego, nasz chłopak z sąsiedztwa z którego możemy być dumni! 
Zapraszam na rozmowę z Bartkiem i jego tatą Dariuszem.

Jak zaczęła się twoja przygoda  z boksem? Tata wspominał, że to rodzinne 

tradycje.

B.S - Na pewno dzięki tacie. Wszystkim nam, tacie, mnie i bratu podobało 

się jak boksował Mike Tyson. Bardzo chciałem spróbować. Jak byłem małym 

chłopcem to czasami przychodziłem do klubu taty i przyglądałem 

się jak boksuje. Jak podrosłem zapisałem się na treningi brazylijskiego 

jiu – jitsu, a gdy miałem 11 lat trafiłem do Heroes Team w Pabianicach 

i boksuję tu do dzisiaj. Mój starszy brat, który też zajmuje się sportami walki,  

trenował karate od 5 roku życia przez kilkanaście lat. 

D.S - Tak właśnie było. Syn miał ok. 8 lat jak zacząłem zabierać go na swoje 

treningi. Mój ówczesny trener Stanisław Pisarek – legenda polskiego boksu,  

zobaczył Bartka jak próbuje boksować i namówił do trenowania. To był właśnie 

ten przełomowy moment, a potem wszystko już potoczyło się w stronę boksu.

Czy mistrz Polski trenuje codziennie?

Jestem w klubie trzy razy w tygodniu, treningi są podzielone. Jednego dnia 

technika, drugiego odbywają się sparingi, ostatni dzień to trening kondycyjny. 

Zawsze mogę liczyć na mojego trenera Macieja Falkowskiego, którego 

serdecznie pozdrawiam.

Przygotowujesz się aktualnie do zawodów?

Tak, chciałbym wystartować jesienią w Pucharze Polski, ale wcześniej wezmę 

udział w zawodach mniejszej rangi po to, żeby powalczyć, zdobyć jak najwięcej 

doświadczenia na ringu.

Pamiętasz jakieś szczególnie trudne momenty podczas walk?

B.S - Raczej nie było takich sytuacji, no może w ubiegłym roku na Mistrzostwach 

Polski, kiedy w pierwszej rundzie szło mi doskonale, a w drugiej już nie miałem 

siły, dostałem na brzuch i koniec. Nie wytrzymałem napięcia. 

D.S -  No właśnie, w boksie jest taki problem, że im bardziej  zawodnik "spina się" 

na zawodach, tym szybciej traci siły. Na pewno wpływ na to ma publiczność, 

sędziowie, nieznany przeciwnik i wielkie emocje. I tak się stało z Bartkiem. 

W  pierwsze rundzie bombardował, a w drugiej dopadł go stres, który całkowicie 

go zblokował. Dlatego w tym roku, przed Mistrzostwami Polski pracowaliśmy 

z trenerem właśnie  pod kontem odblokowania. No i udało się (uśmiech). 

Może być Pan dumny z syna! Pewnie po zdobyciu tytułu mistrzowskiego Bartek 
trafił do kadry narodowej?
Niestety, ale jeszcze nie trafił. Już dwukrotnie nie dostał powołania. 
Jest przecież mistrzem Polski, dlatego zastanawiamy się nad taką decyzją 
trenera kadry. Nie poddajemy się i cały czas ostro trenujemy. Widocznie 
na kadrę musimy jeszcze poczekać.

Bartek jesteś rodowitym mieszkańcem Ksawerowa?
W Ksawerowie mieszkam z rodzicami od 2007 r. Tutaj chodziłem do szkoły 
podstawowej, tutaj jest mój dom.

Na koniec naszej rozmowy podpowiedz jak zachęcić młodych czytelników 
do odstawienia tabletów czy smartfonów i spróbowania swoich sił w sporcie, 
w aktywnym spędzeniu wolnego czasu?
Sport to fajna, koleżeńska rywalizacja. To poznawanie nowych osób, 
zdobywanie życiowego doświadczenia i satysfakcja z wyników, które przynosi 
praca nad sobą. Ja też lubię obejrzeć film, poklikać na telefonie czy pograć 
na konsoli, ale nie mam problemów z odstawieniem wirtualnej rzeczywistości 
na bok. Boks jest ważniejszy (uśmiech)! Życzę wszystkim mieszkańcom gminy 
udanych wakacji.

Z młodym mistrzem Polski i jego tatą rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Archiwum

Mistrz Polski Bartek Stefański (w środku w niebieskich spodenkach)
z tatą Dariuszem (trzeci z lewej) i z klubowymi kolegami

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019

bez kryterium dochodowego
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Składniki:
• pół szklanki oleju lub oliwy zmieszanej z olejem roślinnym 

(rzepakowy)
• 1 ostra cebula
• 5-8 ząbków czosnku
• 3-4 małe suszone papryczki chilli lub czubata łyżeczka płatków chilli
• 2 łyżki ostrej musztardy (najlepsza jest rosyjska)
• 1 łyżka suszonego oregano
• 1 łyżka suszonej bazylii
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka pieprzu

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek obrać. Pokroić na mniejsze części  i umieścić w mikserze. 
Dodać wszystkie pozostałe składniki i zalać olejem lub oliwą. Zmiksować 
całość. Jeśli marynata wyjdzie zbyt gęsta możecie dodać nieco więcej 
oliwy. Karkówkę pokroić w plastry i rozbić. Marynować za pomocą pędzla 
kuchennego, układając w naczyniu jeden plaster na drugim. Najlepiej 
karkówkę przygotować ok. 48 godzin przed grillowaniem, wtedy wychodzi 
najlepsza!

Pyszna karkówka z grilla 

wg przepisu Pana Krzysztofa z ul. Zachodniej

Znajdź 10 szczegółów

którymi różnią się obrazki poniżej

Wakacyjna krzyżówka dla najmłodszych czytelników

Redakcja

Fot. party.pl

Grillowana karkówka

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock
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1. Służy do grania np. w siatkówkę plażową.

2. Ma kierownicę, lampkę i dwa koła.

3. Zbieramy je na plaży nad morzem.

4. Są zimne i pyszne - szczególnie w upały. 

Mogą być w wafelku i na patyku.

5. Np. Tatry, Beskidy lub Pieniny.

6. Możemy nim polecieć na zagraniczne wakacje.

7. Nieduże owoce leśne, świetnie smakują z goframi 

i bitą śmietaną.

8. To na nich rosną banany lub daktyle.

Redakcja



OŚWIATA

gazeta samorządu terytorialnego 15nr 6/2019

Ponad setka świadectw z czerwonym paskiem i uroczyste pożegnanie gimnazjalistów - koniec roku szkolnego 2018/2019

Uczniowie tradycyjnie wnosili sztandary swoich szkół, było śpiewanie 
hymnu oraz wręcznie nagród i wyróżnień za wzorowe postawy i wyniki 
w nauce. Mimo to zakończenie roku szkolnego 2018/2019 do tradycyjnych 
nie należało.

Tegoroczny rok szkolny skończył się wcześniej, niż tradycyjnie 
w przedostatni piątek czerwca. Gimnazjaliśmy odebrali swoje świadectwa 
po raz ostatni, a uczniowie podstawówek po raz pierwszy od dłuższego czasu 
zakończyli edukację szkolną na ósmej klasie. W obu szkołach podstawowych 
z terenu gminy Ksawerów aż 129 dzieci odebrało świadectwa z czerwonym 
paskiem! 

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Nie obyło się bez serdecznych podziękowań i momentów wzruszenia, 
obecna dyrektor Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego 
w Woli Zaradzyńskiej p. Małgorzata Koperek po 24 latach pracy 
na zajmowanym stanowisku zrezygnowała z pełnionej funkcji. 
Podziękowania za swoją pracę z młodzieżą otrzymał również p. Mariusz 
Kałowski - dotychczasowy dyrektor Gimnazjum w Ksawerowie.

Fotografie wykonała redakcja

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Gimnazjum
i Szkole Podstawowej w Ksawerowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
z niecierpliwością czekają na upragnione wakacje

Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Koperek
- dotychczasowej dyrektor SP w Woli Zaradzyńskiej

Podziękowania za kierowanie pracą Gimnazjum 
w Ksawerowie otrzymał dyrektor Mariusz Kałowski

c.d. str. 16

Sekretarz gminy Monika Sroczyńska czyta w imieniu wójta
list skierowany do uczniów i grona pedagogicznego
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Zakończenie roku w Gminnym Przedszkolu w Widzewie to czas 
podsumowań, rozstań i radości przed wakacyjnymi wyjazdami. 
Dla niektórych to koniec przygody z przedszkolem i start w szkolną podróż.
18 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie przedszkolaków kończących 
pierwszy etap edukacji oraz zakończenie roku przedszkolnego 
dla pozostałych dzieci. 

Tradycyjnie jak co roku, w czerwcowy wieczór odbyło się podsumowanie 
zajęć Zumby oraz Tańca towarzyskiego z sekcji GDKzB w Ksawerowie. 

Wszyscy uczestnicy doskonale się bawili, oczywiście w rytm muzycznych 
hitów. Były wspólne konkursy i obowiązkowy taniec. Nie mogło zabraknąć 
grillowanych smakołyków oraz słodkiego poczęstunku - pyszny tort 
dla uczestników zajęć ufundował wójt Adam Topolski, który zaszczycił 
spotkanie swoją obecnością.

W niedzielę 9 czerwca w GDKzB w Ksawerowie miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. Po kilkuletniej pracy autora Romana Kubiaka oraz jego 
współautorów Janiny Bartoszewskiej i Piotra Rozemberga, światło dzienne 
ujrzała monografia naszej gminy pt. "Między Nerem a Dobrzynką".

Premierze książki towarzyszył recital w wykonaniu Pauliny i Michała 
Makulskich. Przybyłych gości w historię gminy wprowadził Leszek Bonar. 
Był czas na wspomnienia, refleksje, a na zakończenie autografy autora 
i pamiątkowe zdjęcia.

Na początku, na scenie wystąpili absolwenci. Odświętnie ubrani zatańczyli 
poloneza, a swoje umiejętności prezentowali przed rodzicami oraz 
zaproszonymi gośćmi. Dzieci wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój 
śpiewając letnie, gorące, pachnące plażą i morzem piosenki. Starszaki 
żegnały kolegów, koleżanki oraz swoje opiekunki deklamując piękne 
wiersze. Swoją obecnością przedszkolne progi zaszczycili nasi 
samorządowcy - Arkadiusz Jędrzejczyk przewodniczący Rady Gminy, Monika 
Sroczyńska sekretarz gminy oraz Maria Waszkiewicz – Beze kierownik 
Referatu Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, którzy w imieniu wójta 
wręczyli wszystkim dzieciom upominki w postaci piłek. Przedszkolaki 
otrzymały również dyplomy oraz drobne upominki (absolwenci dostali 
ponadto zdjęcia i medale). Było dużo pozytywnych emocji, polały się nawet 
łzy wzruszenia… Redakcja

Redakcja

GDKzB

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Tegoroczni absolwenci przedszkola w Widzewie

Polonez w wykonaniu przedszkolaków

Żegnaj przedszkole - witaj szkoło!

Zakończenie sezonu uczestników

zajęć tanecznych

Premiera książki "Między Nerem a Dobrzynką"

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB
Tanecznym krokiem zaczynamy wakacje!

Fot. GDKzB

Uroczysta premiera książki, przy mikrofonie jej autor Roman Kubiak
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Fotografie GDKzB w Ksawerowie

6 czerwca w GDKzB odbyła się premiera spektaklu "Król Lew". Sztuka 
nie łatwa, lecz przeniesienie jej "na deski" niedużej, ksawerowskiej sceny - 
coś wspaniałego. 

Aktorzy z grupy teatralnej GDKzB w Ksawerowie zaprezentowali swój kunszt 
aktorski. Miło było patrzeć, jak młodzi artyści błyszczeli na scenie. 
To za sprawą kostiumów wykonanych przez Elżbietę Kaletę oraz dzięki 
scenografii przygotowanej przez Agatę Promińską - Wtykło. Pomysłodawcą 
i reżyserem spektaklu była Monika Markiewicz. Na scenie podziwialiśmy 
młodych aktorów: Julię Grudzińską, Zofię Jacek, Oliwiera Markiewicza, 
Wiktorię Kuśmierek, Joannę Palmę, Aleksandrę Palmę, Przemysława 
Palmę, Różę Paszkiewicz, Natalię Podobińską, Weronikę Podobińską, 
Justynę Rusak, Julitę Cywińską, Maję Ziółkowską, Lidię Ziółkowską oraz 
Paulinę Suchcicką.

Młodzi aktorzy zagrali w czerwcu  "Króla Lwa" jeszcze kilkukrotnie (m.in. dla 
uczniów przedszkoli i szkół z naszego terenu). Wszystkie spektakle 
nagradzane były głośnymi owacjami. Brawo!

14 czerwca w GDKzB odbyła się V Wystawa prac grupy plastycznej rysunkowo 
- malarskiej prowadzonej przez Magdalenę Jaszczak-Birkowską. 

Przepiękne i warte obejrzenia prace autorstwa mieszkańców naszej gminy 
można było obejrzeć w galerii GDKzB w Ksawerowie. Kto nie widział, niech 
żałuje. GDKzB

"Król Lew" - na scenie GDKzB 
V Wystawa prac grupy plastycznej

rysunkowo - malarskiej

Premierowy spektakl "na deskach" sceny GDKzB 

Czerwcowy koncert sekcji muzycznych GDKzB na długo zostanie w pamięci 
uczestników. To muzyczne - wyjątkowe wydarzenie przeplatane było 
występami wokalnymi Studia Piosenki.

Podziękowania dla wykonawców i instruktorów, bez których nie byłoby tak 
pięknego konceru: Olgi Fidrysiak - Myszkowskiej, Michałowi Makulskiemu 
oraz Darkowi Maj.

GDKzB

Czerwcowy koncert sekcji muzycznych

Tuż po otwarciu wystawy

Muzyczna scena w GDKzB



gazeta samorządu terytorialnego18 nr 6/2019

KULTURA

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.pl

Wakacyjne półkolonie z GDKzB w Ksawerowie - letni wypoczynek rozpoczęty!

Uczestnicy półkolonii drugiego turnusu w Skrzaciej Dolinie

Pierwszy wakacyjny turnus - wycieczka do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Dwa tygodnie świetnej zabawy, letniej pogody i wakacyjnego wypoczynku. 
Były harce w "Michałówce", piruety w Jump Planet i zwiedzanie zamku 
w Łęczycy. To wszystko podczas dwóch, niezapomnianych turnusów, 
w trakcie których nie zabrakło fantastycznych atrakcji dla dzieci z terenu 
naszej gminy.

Wakacje z GDKzB w Ksawerowie rozpoczęły się 24 czerwca pierwszym 
z dwóch turnusów. Dzieci uczestniczyły w warsztatach pieczenia chleba 
i robienia papieru czerpanego w gospodarstwie agroturystycznym 
"Michałówka" oraz szalały w parku trampolin Jump Planet. Kolejne dni 
to zwiedzanie Arboretum w Rogowie, senas w kinie "Tomi" (niektórzy 
pierwszy raz w życiu jechali tramwajem) oraz wycieczka do Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu. W międzyczasie obowiązkowo zimne lody - 
mniam!

Pierwszy dzień drugiego turnusu koloniści spędzili w Skrzaciej Dolinie, 
w której z pomocą skrzata Konrada i skrzatki Marty powstały oryginalne 
motanki (lalki mocy naszych przodków mające spełniać marzenia - red.). 
Oprócz gospodarstwa "Michałówka" i zabawy w Jump Planet, druga grupa 
poznała także tajemnice zamku w Łęczycy - strzelanie z prawdziwego łuku 
było nie lada wyzwaniem i dużą frajdą. W trakcie półkolonii dzieci zwiedziły 
również Warszawę poznając m.in. legendę warszawskiej syrenki. Drugi 
turnus letniego wypoczynku zakończyliśmy w równie wyśmienitych 
nastrojach. Niech żyją wakacje! Redakcja



15 czerwca odbył się kolejny Festiwal Koszykówki organizowany przez 
Łódzki Związek Koszykówki. Tym razem impreza odbyła się w przepięknej, 
klimatyzowanej, nowo powstałej hali "Sport Arena" przy Al. Unii Lubelskiej 
2 w Łodzi. 

Nasze ksawerowianki wraz z trenerami z klubu Basket 4EVER Ksawerów 
odebrały Puchar i złote medale za zdobycie pierwszego, historycznego 
mistrzostwa województwa łódzkiego. 

Jednocześnie wzorem najlepszej koszykarskiej ligi NBA odebrały proporzec 
wręczany co roku mistrzom województw, który zawiśnie w najbliższym 
czasie na hali w Ksawerowie przy ul. Zachodniej 33. Gratulujemy 
zawodniczkom oraz ich trenerom zdobycia tego trofeum i liczymy na więcej 
w przyszłym roku. 
Po Festiwalu Koszykówki drużyna udała się na coroczny Festyn Rodzinny, 
który odbył się w naszej gminie w celu zaprezentowania się na scenie przed 
ksawerowską społecznością. Redakcja

Fot. M.Żukowski

Najlepsze koszykarki w województwie łódzkim!
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Kolejny sukces Szymona Kielana

Po zaciętym pojedynku w turnieju deblowym nasz zdolny tenisista 
wywalczył kolejne trofeum -  złoto mistrzostw Polski! 

Szymon jest już halowym mistrzem Polski juniorów. W ostatnich 
mistrzostwach odpadł jednak w pierwszej rundzie, ulegając zawodnikowi 
z Poznania 2:6 oraz 5:7. Nasz sąsiad zrehabilitował się w deblu, gdzie wraz 
z bytomianinem Wojciechem Kasperskim ograli duet z Poznania 5:7, 6:4 
i 10:4 w supersecie. Gratulacje!

Fot. GS24.pl

Redakcja

Szymon Kielan na korcie tenisowym

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.comMedale naszym mistrzyniom wręczył sam Marcin Gortat!

Złote koszykarki z Ksawerowa

Fot. M.Żukowski
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Piłkarze GKS-u w turnieju na Costa Brava!

Na zakończenie sezonu młodzi piłkarze GKS Ksawerów z rocznika 2005/2006 
wzięli udział w międzynarodowym turnieju Mediterraneo Summer Cup. 

W turnieju odbywającym się na hiszpańskim wybrzeżu Costa Brava, 
na kompleksie 14 boisk piłkarskich w Blanes wzięło udział blisko 100 drużyn 
z Polski, Francji, Włoch, Czech, Węgier, Szwecji, Anglii, Belgii i Ukrainy. 
Nasi młodzi miłośnicy futbolu po drodze odwiedzili stadion Olympique 
Lyonnais, co rozochociło ich apetyty na więcej - podróż opłaciła się. 

Wspaniała pogoda, przepiękne plaże, magiczna atmosfera i doping 
fantastycznych kibiców zapewniły naszym chłopcom cudowne przeżycia, 
a wizyta w Barcelonie i na stadionie Camp Nou dodała szczyptę magii FC 
Barcelony. Na koniec pobytu w Hiszpanii zawodnicy zrelaksowali 
się w aquaparku Water World w Lloret de Mar z licznymi atrakcjami, takim 
jak zjazdy na pontonach, wielotorowe zjeżdżalnie i rwące rzeki. W tym 
ekscytującym turnieju zawodnicy GKS Ksawerów rocznik 2005/2006 zajęli 
9 miejsce i szczęśliwie wrócili do domu by rozpocząć wakacje.

GKS Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Piłkarze GKS-u na wybrzeżu Costa Brava

Udany sezon beniaminka z Ksawerowa

Piłkarze GKS Ksawerów sportową rywalizację w rozgrywkach klasy 
okręgowej zakończyli na siódmym miejscu. Jednak odebranie 
punktów za wygrany mecz z Sokołem II Aleksandrów Łódzki (4:1) 
sprawiło, że ostatecznie drużyna beniaminka rozgrywek wylądowała 
na zakończenie rywalizacji na dziewiątym miejscu w tabeli. Zdaniem 
wielu obserwatorów, drużyna wniosła wiele dobrego do rozgrywek 
i była jednym z ciekawszych pierwszoroczniaków w ostatnich latach.

- Bez wątpienia nasz start w klasie okręgowej trzeba uznać 
za udany - mówi Arkadiusz Jędrzejczyk, prezes GKS.
- Oczywiście, że drużynie prowadzonej przez trenera Jarosława 
Maćczaka zdarzyły się drobne potknięcia, ale generalnie 
jej występy należy pozytywnie ocenić.
- Cieszy, że powody do radości dała nie tylko seniorska 
drużyna. Nasi juniorzy zdołali się utrzymać 
w rozgrywkach ligi wojewódzkiej. Łatwo nie było, 
bowiem zespół rywalizował z elitą naszego regionu. 
Walczyło osiem zespołów, z czego dwie drużyny 
musiały się pożegnać z rozgrywkami. 
GKS-u w tym gronie nie było!
- Dobra gra naszych juniorów sprawiła, 
że zainteresowało się nimi wiele 
markowych klubów. 

Wiem już, że dwóch zawodników odejdzie do ŁKS, 
trafią także do Znicza Pruszków i AKS SMS Łódź. 

Wstępne zainteresowanie wyraziły też inne kluby, m.in. Widzew. 
Ci, którzy pozostaną w GKS-ie, trafią do pierwszej drużyny. 

Tam będą mogli zdobywać niezbędne piłkarskie 
doświadczenie. Zarząd nadal stawia na rozwój 
piłki nożnej w naszym klubie. Już od września 

ruszamy z nową grupą, dla chłopców 
z rocznika 2013 i młodszych. 

Kontakt dla zainteresowanych tel. 504 227 106. 
Jeżeli chodzi o drużynę seniorów, 

to zapowiadają się duże zmiany w składzie. 
Wszystkich kibiców już dzisiaj zapraszam 

na nasze mecze w nowym sezonie. 
17 sierpnia gramy z drużyną PTC 

w Pabianicach na obiekcie 
przy ul. Sempołowskiej, a w drugiej 

kolejce 24 sierpnia o godz. 17.00  
rozegramy mecz na naszym stadionie 

z drużyną LKS Rosanów.
Zapraszam do wspólnego 

kibicowania!
 Tekst: na podstawie expressilustrowany.pl

Fot. Red

Arkadiusz Jędrzejczyk, prezes GKS
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