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Wójt Gminy Ksawerów
Adam Topolski
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Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów
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wraz z radnymi
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Gmina Ksawerów w krajowej 
czołówce - mamy 1, 2 i 7 miejsce!
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Im bardziej niespokojne czasy,
tym bardziej potrzebujemy Boga
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i potrafi to wykorzystać
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KSAWERÓW 

ECHO GMINY 

Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy życzymy ciepłych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia! Niech nowonarodzony Jezus będzie dla nas źródłem 

wewnętrznego pokoju i siły, wycieszenia i nadziei, której dziś potrzeba nam więcej 
niż w innych latach. Obdarowujmy się życzliwością i uśmiechem, pomagajmy sobie. 

Te życzenia kierujemy także do wszystkich naszych gości, którzy nas odwiedzą 
w tym świątecznym czasie. Wszystkiego dobrego! Spokojnych świąt!
W Nowym Roku życzymy Państwu zdrowia, samych dobrych dni, 

realizacji wszelkich planów zawodowych i osobistych. 



30 listopada br. w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyła LVII Sesja Rady 
Gminy Ksawerów. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Gminy 
Arkadiusz Jędrzejczyk, który przedstawił porządek obrad.

Rozmowa z księdzem Wojciechem 
Błaszczykiem, proboszczem parafii 
pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny Nieustającej Pomocy 
w Woli Zaradzyńskiej.

Gdyby nas zapytać o święta 
Bożego Narodzenia większość 
powiedziałaby, że to fajne, 
ciepłe, rodzinne święta, że z utęsknieniem 
na nie czekamy. Właśnie: czy na pewno 
wiemy na co czekamy, co będziemy świętować? 
Myślę, że w naszej polskiej kulturze, ale pewnie i nie tylko w naszej, 
większość ludzi wie, że święta Bożego Narodzenia wiążą się z narodzinami 
Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. Łamanie się opłatkiem, śpiewanie lub 
słuchanie kolęd skupia nasze myśli właśnie na tym wydarzeniu. Tak jest nie 
tylko wśród osób wierzących, ale i wielu spośród tych, którzy są daleko od  
kościoła – wielu z nich też słucha kolęd, bo stwarzają one szczególny nastrój 
i łamie się opłatkiem, ponieważ w ten sposób może jest łatwiej z kimś się 
przeprosić, pogodzić. Ale oczywiście z różnych osobistych przyczyn może 
być też tak, że człowiek świadomie lub podświadomie będzie wypierał 
religijny charakter tych świąt, skupiając się tylko na tym co świeckie, 
na przykład na tym, że jest to czas wolny od pracy, na choince, prezentach, 
przyozdobionych domach, spotkaniach towarzyskich. Przyczyn takiego 
podejścia do świąt może być wiele, wśród nich u niektórych jest pewnie lęk 
przed udzielaniem sobie szczerej odpowiedzią na pytanie: dlaczego 
świętuję, a raczej co świętuję, dlaczego nie ma u mnie w tym czasie miejsca 
na nic więcej poza odpoczynkiem, dobrym jedzeniem, spotkaniami 
ze znajomymi, rodziną?

To porozmawiamy o tym, jak nie „rozminąć się” ze świętami. Niektórzy 
mówią, że dobrze jest znaleźć na nie czas już na początku grudnia. 
Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie dotyczy chyba najbardziej ludzi wierzących 
i praktykujących, którzy starają się trwać w wierze, wiedzieć na co czekają, 
co będą świętować. Mimo, iż – jak każdy człowiek – są zagonieni, 
zapracowani, rozrywani różnymi sprawami każdego dnia, pociągani przez 
różne atrakcje, które oferuje im świat. Bardzo łatwo wtedy można pominąć 
lub ograniczyć do minimum to, co dla dobrego przeżywania świąt jest 
najważniejsze. I „wpaść” na święta nieprzygotowanym, zmęczonym, nie 
zastanawiając się głębiej, po co one są. Dlatego w liturgii Kościoła jest 
adwent, okres radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa i zachęta, 
żeby ten czas wykorzystać też na duchowe przegotowanie się do świąt, 
nie zapominając o porządkach w swoim sercu.

Pewnie nie dla wszystkich będzie to łatwe,  bo wiele osób powie sobie: 
nie dam rady – czasy są trudne, niespokojne, obok wojna, inflacja… 
Jak to sobie poukładać, jak przekonać samego siebie, że można 
i że warto przygotować na święta nie tylko stół, choinkę, ale także 
siebie?
Im bardziej czasy są niespokojne, tym bardziej człowiek potrzebuje Boga 
i solidnego oparcia, bo On daje nam pokój jakiego świat dać nie może – 
pokój serca. 

Podczas sesji  podjęto uchwały dotyczące:
-  zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2022 r.,
- określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków   
 transportowych,
-  zmiany nazwy ulicy Granicznej w Woli Zaradzyńskiej na ks. Piotra Skargi,
- przyjęcia programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami 
 pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
- ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
 służbowej dla sołtysów Gminy Ksawerów,
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
 porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji 
 rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Ks. proboszcz Wojciech 

Błaszczyk

LVII Sesja Rady Gminy Ksawerów
Im bardziej niespokojne czasy,

tym bardziej potrzebujemy Boga

Obrady LVII Sesji Rady Gminy Ksawerów

Świąteczne gospodynie

na ryneczku wojewódzkim

Fot. Red.

Fot. Red.
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Nasze gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Gadce,
promowały w grudniu gminę Ksawerów na ryneczku wojewódzkim 
w Porcie Łódź. Odwiedzający, którzy zatrzymali się przy świątecznym, 
kolorowym stoisku naszego koła, mogli kupić własnoręcznie wykonane
ozdoby świąteczne.
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Trzeba to zrozumieć i trzeba się do tego przekonać. Myślę, że bardziej 
rozumieją to osoby korzystające ze spowiedzi, a jeszcze bardziej osoby po 
trudnych przejściach życiowych, które powracają do Boga i doświadczają 
Jego dobroci i mocy, Jego pokoju. Warto pomyśleć o tym, że im bardziej 
serce człowieka jest niespokojne, tym bardziej napełnione lękiem, człowiek 
wtedy nie tylko boi się wojny, epidemii, ale wręcz wszystkiego i nie potrafi 
nad tym zapanować. Bóg nie uwalnia nas od tych doświadczeń, ale daje 
taką siłę, że człowiek jest w stanie ten lęk pokonać, z wielką odwagą 
i nadzieją patrzeć w przyszłość. Wielu osobom mówiłem, że jak człowiek jest 
tak niespokojny, że nie może sobie znaleźć miejsca, to jest to znak, że trzeba 
iść do spowiedzi, mówię to na podstawie własnego doświadczenia.

A co ksiądz poradzi tym, dla których Boże Narodzenie nie ma 
podbudowy religijnej, dla których w te święta „Bóg się nie rodzi”, 
a którzy może chcieliby wynieść z tych wolnych dni coś więcej niż 
wspomnienia świątecznych przysmaków czy radości z prezentów? 
To trudne pytanie, trudno takim osobom coś radzić, bo przecież święta 
najbardziej dotyczą osób wierzących, są to przecież święta chrześcijańskie, 
mają swoje obrzędy liturgiczne. Jednakże niezależnie od tego można śmiało 
powiedzieć, że prawie wszyscy w tym czasie świętują: i wierzący, 
i niewierzący. Myślę, że to jest też taki znak dla każdego, że Chrystus 
narodził się bez wyjątku dla wszystkich i jest Zbawicielem wszystkich, 
za wszystkich umarł na krzyżu. Dlatego tym, które przeżywają święta bez 
podbudowy religijnej radziłbym, żeby mieli więcej odwagi i nie lękali się choć 
trochę w samotności porozmyślać o tajemnicach związanych z Bożym 
Narodzeniem.

Boże Narodzenie to święta rodzinne, spotkamy się licznie przy 
świątecznych stołach. Może warto i do tych spotkań się jakoś 
przygotować, bo przecież tak dużo nas dziś dzieli? O czym rozmawiać 
z najbliższymi, nie toczyć z nimi politycznych sporów?
Zawsze jest pokusa, żeby przy okazji rodzinnych spotkań rozmawiać 
o polityce, w końcu jest to nasza codzienność, tyle wokół nas się dzieje, 
że trudno jest się od tego zdystansować. Żeby było inaczej potrzeba jakiejś 
osobistej dyscypliny. Myślę, że w oderwaniu się w święta od tej codzienności 
pomoże wspomniany już czas adwentu, ale także wzajemne umówienie się 
i wzajemne pilnowanie się, że podczas świątecznych spotkań skupimy się 
tylko na radości z samego spotkania i świątecznej atmosferze. Może w tym 
pomóc chociażby wspólne śpiewanie kolęd. Pomyślmy też w ten sposób, 
że święta są okazją do tego, żeby trochę odpocząć od codziennych 
problemów, które nas obciążają i chciejmy z tej okazji skorzystać.

To także – jak ksiądz wspomniał – czas, żeby ponaprawiać relacje 
w rodzinie. Jak to mądrze zrobić?
Trzeba najpierw sobie uświadomić, że naprawianie jakichkolwiek relacji 
w rodzinie czy poza nią nie jest możliwe bez miłości. Musimy więc sobie 
przypomnieć, że mamy serca i cenny dar kochania. Różne przykre 
doświadczenia życiowe mogą sprawić, że wydaje nam się, iż miłość 
wygasła, ale tak nie jest, zawsze w naszym sercu są iskierki miłości, które 
trzeba rozpalić. Święta, łamanie się opłatkiem są wspaniałą okazją do tego, 
żeby tak się stało. Łatwiej w takiej atmosferze dobroci przełamać 
się i wyciągnąć rękę do drugiej osoby. Oczywiście nie ma miłości bez 
przebaczenia i nie można pielęgnować relacji i więzi bez przebaczenia, 
chociaż jest to trudne. 

Chrystus narodził się, żeby nam tę prawdę uświadomić. Nasza więź 
z Chrystusem jest możliwa nie dlatego, że jesteśmy święci i nieskalani, 
ale dlatego, że on nas kocha i ciągle przebacza krzywdy jakie Jemu 
wyrządzamy naszymi grzechami. Najbardziej poruszające jest to, 
że zostaliśmy obdarowani Bożym przebaczeniem wówczas, kiedy Chrystus 
został przybity do krzyża i z wysokości krzyża modlił się za nas do swojego 
Ojca: „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”. Mamy więc wzór miłości 
i przebaczenia, możemy i powinniśmy Chrystusa prosić, żeby nas nauczył 
kochać i przebaczać. Bo to nie jest – jak powiedziałem – łatwe.

Są osoby samotne, które z nikim nie mogą dzielić radości świętowania, 
są tacy, którzy nie będą mieli świąt, bo ich na świętowanie nie stać, 
bo nie mają domu. Jak możemy im pomóc? 
Do podarowania komuś radości w święta nie potrzeba wiele, nie trzeba suto 
zastawionych stołów, drogich prezentów. My często myślimy, że jak mamy 
komuś pomóc, to może to się wiązać z kosztami. Tymczasem wystarczy być, 
pamiętać, może kogoś odwiedzić czy zaprosić do siebie, podarować 
po prostu trochę swojego czasu i serca. Pracując jako wikariusz w łódzkich 
parafiach miałem styczność z różnymi bardzo pogubionymi osobami, często 
bezdomnymi, które przychodziły prosić o jakieś wsparcie. Były osoby, które 
przed świętami zapraszałem do siebie, przygotowywałem coś do zjedzenia, 
to były typowe potrawy wigilijne, włączałem kolędy do słuchania, łamaliśmy 
się opłatkiem. Muszę przyznać, że były to chwile bardzo wzruszające, 
dające wiele wewnętrznej radości nie tylko moim gościom, ale także mnie 
samemu.

Dziękuję za rozmowę i  życzę księdzu błogosławieństwa 
nowonarodzonego Jezusa, sił i zdrowia, potrzebnych w pracy 
duszpasterskiej.
Dziękuję i życzę swoim Parafianom i całej Społeczności Gminy Ksawerów, 
aby pokój jaki daje nam Chrystus umacniał Wasze serca i pozwolił z nadzieją 
i odwagą patrzeć w przyszłość, mimo tak licznych niepokojów, których 
doświadczamy wokół siebie.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Wesołych Świąt

Fot. Red.
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Usiądźmy w święta przy jednym stole

Rozmowa z Urszulą Świątkowską, radną Rady Gminy Ksawerów 
z 20-letnim stażem.

Rozmowa z Marianną Kuberą, mieszkanką Ksawerowa.

Jest Pani radną od 20 lat, to już piąta 
kadencja w Radzie Gminy Ksawerów. 
Jak trafiła Pani do samorządu? 
To był Pani pomysł, żeby zostać 
radną, czy start w wyborach 
to był raczej splot okoliczności, 
propozycja którą Pani od kogoś 
dostała?
Do kandydowania do rady namówił mnie 
w 2002 roku pan Tadeusz Grala, ówczesny 
przewodniczący Rady Gminy Ksawerów. Nie zastanawiałam się długo, 
bo chęć pracy na rzecz innych towarzyszy mi praktycznie od najmłodszych 
lat. Już w szkole podstawowej, a potem w liceum angażowałam się w pracę 
społeczną, która stała się częścią mojej aktywności także w dorosłym życiu. 
Propozycja kandydowania do Rady Gminy była więc dla mnie kolejnym 
etapem mojej pracy społecznej, jakby jej zwieńczeniem. Tym bardziej, 
że praca w radzie to było coś nowego, to było wyzwanie. Ale cieszyłam się 
bardzo i kiedy już zdobyłam mandat radnej byłam bardzo dumna z tego, 
że będę chociaż w niewielkim stopniu mieć wpływ na to, co będzie się działo 
w mojej gminie.

Pamięta Pani swoje początki w radzie gminy? Jak odnalazła się Pani 
w roli radnej? 
Początki były dość trudne, ponieważ nie wiedziałam jak wygląda praca 
w radzie, troszkę czasu zajęło mi więc uczenie się „samorządowego 
rzemiosła”. Musiałam też przeorganizować swoje życie, pogodzić pracę 
zawodową i życie osobiste z pracą radnej. 

Jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry samorządowiec?
Moim zdaniem najważniejsza cecha, jaką powinien posiadać każdy radny 
to empatia. Bo jeśli reprezentuję mieszkańców, to muszę umieć wczuć się 
w ich sytuację. A empatia pozwala zrozumieć znaczenie problemu, z jakim 
mieszkańcy zgłaszają się do radnych. Radny powinien też być osobą 
odpowiedzialną i obowiązkową, ponieważ bierze na siebie sporo zadań, 
powinien być również gotowy do ponoszenia konsekwencji swojego 
działania w samorządzie. Kolejną bardzo ważną cechą radnego jest 
patriotyzm lokalny, bo przecież gmina Ksawerów to nasza mała ojczyzna 
i ważne jest to, żeby mieć wizję jej rozwoju, żeby żyło nam się coraz lepiej 
i bezpieczniej.

Jak patrzy Pani na swoją pracę w radzie z perspektywy 20 lat: warto 
było? Z czego jest Pani dumna, czym się chwali, a co nadal jest 
w planach do realizacji?
Nie zdarzyło mi się kiedykolwiek żałować, że zdecydowałam się zostać 
radną, to wciąż dla mnie powód do dumy i satysfakcji, udało mi się w ciągu 
tych 20 lat zrealizować wiele projektów. Jedną z pierwszych moich inicjatyw 
było doprowadzenie do współpracy powiatu z gminą. Chodziło o położenie 
chodnika oraz poszerzenie ulicy Wolskiej, która jest drogą powiatową. 
Pomysł poparło ponad 130 mieszkańców i po długich rozmowach naszych 
włodarzy wykonano wszystkie prace – wspólny projekt sfinansowały gmina 
i powiat (50/50). 

Fot. Archiwum

Urszula Świątkowska

Radny powinien umieć wczuć się 

w sytuację mieszkańców gminy

Fotografie wykonała redakcja

Pochodzi Pani ze Spycimierza, wsi pod Uniejowem, słynnej z tego, 
że na procesje Bożego Ciała jej mieszkańcy układają przepiękne, kolorowe 
dywany kwiatowe.

Owszem, tam się urodziłam i spędziłam dzieciństwo, a warto też wiedzieć, 
że Spycimierz to bardzo stara wieś, z wielosetletnią historią.

Czy tak samo, jak Boże Ciało, kolorowe były w Spycimierzu święta Bożego 
Narodzenia?

Tak je wspominam, choć przecież prawie każdy o świętach przeżywanych 
w dziecinnych latach powie, że były kolorowe, bajkowe, najpiękniejsze. A sporo 
się u nas wtedy w domu i we wsi działo – mój tata był Mikołajem podczas 
wigilijnych spotkań dla dzieci z wioski, które odbywały się w remizie. 
No i w Wigilię, jak była już choinka, oczywiście żywa, wszystko było wysprzątane 
i było już po wieczerzy, zaczynali chodzić kolędnicy, których  nazywaliśmy 
Wiliarzami. Wchodzili ci przebierańcy do domu, sypali sieczką, śpiewali kolędy, 
życzyli dobrych, radosnych świąt. A tata po wieczerzy dawał zwierzętom opłatek, 
który przynosił od księdza. A opłatek był w Spycimierzu obowiązkowo zawsze 
różowy. Tak to było u nas w domu jakieś 50 lat temu.

A jakie wspomnienia wiążą się z tymi świętami, które obchodziła już Pani 
w Ksawerowie?

No, to były bardziej „dorosłe” święta, kiedy już się pracowało, miało rodzinę. 
I gdzieś prawie zawsze wspomina się te lata, kiedy wszystko na święta trzeba 
było jakoś zdobyć, wystać w kolejkach. Choć te czasy już dawno minęły wciąż 
pamiętam, jak po żywego karpia trzeba się było wybrać do Pabianic. No i potem 
karp pływał w wannie, z czego najbardziej cieszyły się dzieci. Pamiętam, 
jak w sklepie pojawiał się rarytas, pomarańcze, to ktoś z pracy szedł do sklepu 
i starał się kupić chociaż trochę tych owoców dla każdego. Ale zazwyczaj 
udawało się zdobyć tylko kilka sztuk i tym się dzieliliśmy. Byliśmy zmęczeni, ale 
to jakoś nam nie przeszkadzało w przeżywaniu świąt, w ich smakowaniu – znów 
stawały się tymi, które się teraz wspomina, niezapomnianymi, takimi, jakich już 
dziś nie ma. Tę niezapomnianą atmosferę wzmacniała także pogoda, zima, 
której od kilku lat jak na lekarstwo. Pamiętam siarczyste mrozy – jak szło się na 
uroczystą pasterkę w Ksawerowie, to śnieg aż skrzypiał pod butami. 

Widać, że wspaniałe święta nie muszą koniecznie mieć „do towarzystwa” 
sklepów pełnych wszystkiego i góry prezentów pod choinką. 

Dobrze zaopatrzone sklepy to nic złego, ale potrzeba jeszcze nas przy jednym 
stole, uśmiechniętych, wiedzących po co są te święta, kochających się, 
umiejących sobie pomagać, przebaczać. Mających dla siebie czas, potrafiących 
ze sobą rozmawiać, a nie zawsze zabieganych, uginających się pod torbami 
z zakupami i prezentami. Wydaje nam się, że obfitość na stole, pod choinką 
zastąpi wszystko, czego nam w życiu brakuje. Pewnie wielu z nas nie raz już się 
przekonało, że to nieprawda. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Marianna Kubera
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Dzięki dobrej współpracy z radnymi oraz z kolejnymi wójtami udało się też 
zrealizować dużo projektów dotyczących budowy na terenie gminy 
wodociągów i kanalizacji  dróg asfaltowych. Pięknieją nam szkoły, mamy 
super boiska sportowe, Dom Kultury. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna 
zyskała 3 samochody, rozbudowano strażnicę. W planach mamy nowy 
ośrodek zdrowia, halę sportową przy Szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej, niedługo znów do Ksawerowa będą jeździć tramwaje. 
Niestety jest jedna inwestycja, której od kilkunastu lat nie udaje nam się 
zrealizować. Jest to położenie asfaltu na ulicy Zaradzyńskiej, graniczącej 
z Pabianicami. Ze strony naszej gminy zrobiliśmy wszystko, co było 
możliwe, włącznie z wykonaniem projektu. Jednak prezydent i Rada Miasta 
Pabianice pozostawiają bez odpowiedzi nasze prośby, związane 
z wykonaniem tej inwestycji. Zaznaczam, że nawet jeśli chcielibyśmy 
zrealizować i sfinansować ją sami, to niestety nie możemy wykonywać prac 
na terenie należącym do Pabianic.

Wybory samorządowe za półtora roku, w kwietniu 2024. Będzie Pani 
startować?
Jeszcze nie wiem. Co prawda od września jestem na emeryturze i mam 
więcej czasu, który mogę poświęcić pracy w radzie, ale daję sobie jeszcze 
czas na decyzję, czy będą kandydować w kolejnych wyborach.

Dziękuję za rozmowę i życzę dobrych, spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, odpoczynku, a w Nowym Roku sił i pomysłów, 
potrzebnych w pracy w Radzie Gminy, spełnienia marzeń i planów 
w życiu osobistym. 
Dziękuję i również życzę wszystkim mieszkańcom gminy i naszym gościom 
radosnych, rodzinnych świąt, oderwania się od kłopotów, dobrego 
odpoczynku. W Nowym Roku życzę zdrowia, samych dobrych dni.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

68 lat razem: imponujący małżeński staż, szczególnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy ludzie potrafią się rozstać z byle powodu, czasem 
niedługo po ślubie. Jaka była i jest Państwa recepta na udane 
małżeństwo? 
Pan Nikodem: Przede wszystkim trzeba się wzajemnie szanować, umieć 
ze sobą rozmawiać, umieć dogadać się w trudnych sytuacjach, szukać 
kompromisu, ustąpić. Powiedziałem to jednym tchem, ale wiem, że to nie 
jest takie proste, że wymaga często rezygnacji ze „swojego ja”. I oczywiście 
nie oznacza też domu, małżeństwa bez kłótni, sporu, bo to niemożliwe. 
Są przecież różne charaktery, kierują nami różne emocje. Chcę powiedzieć, 
że kłótnia to nie problem, jeśli tylko potrafię rozmawiać, a nie tylko dać się 
pochłonąć złości – mam pamiętać, że kocham żonę. 
Pani Irena: Tak, nie można skupiać się tylko na sobie, trzeba pomyśleć, 
co czuje druga strona. Zrozumieć ją. Bo mamy się przede wszystkim 
wspierać i szanować i pod tym kątem rozwiązywać spory, trudne sprawy. 
Powinniśmy też pamiętać, że z czasem małżeństwo to nie tylko my – to 
dzieci, rodzina, dom. W ogóle, kiedyś to ludzie ze sobą więcej rozmawiali, 
potrafili mówić o problemach, rozwiązywać je. A teraz? Telewizja, internet, 
ludzie pozamykani w domach, w innym świecie. I dziwimy się, że się 
rozstają, rozwodzą, że nie potrafią ze sobą razem żyć? Ja uważam jeszcze, 
że ważne w tym wszystkim jest to, żeby się dobrze dobrać, poznać przed 
ślubem, wiedzieć z kim się wiążę na całe życie.

Jak się Państwo poznaliście?
Pan Nikodem: Poznaliśmy się w pracy, bo pracowaliśmy w jednym 
zakładzie, pod Wrocławiem. I nawet mieszkaliśmy w jednym bloku. Tak się 
sobie spodobaliśmy, „przypasowaliśmy”, że zdecydowaliśmy się na 
wspólne życie. A łatwo nie było, bo miałem siostrę na wychowaniu i roboty 
trzeba było szukać. Jesteśmy w jednym wieku, po 88 lat mamy.
Pani Irena: Nie było łatwo też dlatego, ponieważ nie zawsze byliśmy razem, 
mąż pracował z dala od domu, wracał raz na tydzień, czasem raz na dwa 
tygodnie, bo częściej nie mógł. Zależy, jak pasowało z pracą – on musiał 
zarobić na nasze utrzymanie, ja wychowywałam dzieci.

To pewnie nie wszystkie Państwa małżeńskie lata są związane 
z Ksawerowem?
Pan Nikodem: Nie, ale prawie wszystkie – w Ksawerowie mieszkamy 
od 1969 roku, od 53 lat, w tym domu, w którym właśnie rozmawiamy. Sami 
go postawiliśmy i stoi do dzisiaj. 
Pani Irena: Doczekaliśmy się dwójki dzieci, córki i syna, oni również 
mieszkają w Ksawerowie niedaleko nas. Teraz też wnuczki powychodziły 
za mąż, wnuczek się ożenił – mają swoje rodziny. Mamy trzy prawnuczki 
i trzech prawnuków.To nas trzyma przy zdrowiu, ta nasza rodzina. 

A święta Bożego Narodzenia – jak Państwo je wspominacie?
Pani Irena: Zawsze były wesołe, rodzinne, z żywą choinką, z cukierkami 
i orzechami. Prezentów nie było albo były skromne, ale nie było też tego 
pośpiechu, pędu, w jakim ludzie teraz żyją. Wiedziało się, co się świętuje.
Pan Nikodem: Gwarno było i wesoło, a i zimy były ostrzejsze, no i zdrowie 
dopisywało. Dlatego, życząc wszystkim dobrych i radosnych świąt, życzymy 
przede wszystkim zdrowia na te święta, zdrowia w Nowym Roku.

Rozmowa z Państwem Ireną i Nikodemem Figlusami, świętującymi 68 
lat pożycia małżeńskiego.

Rodzina - to ona trzyma nas przy zdrowiu

Państwo Irena i Nikodem Figlusowie

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Red.
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„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską
i wzajemną odpowiedzialnością za siebie.”

                                   ks. J. Twardowski

Takie motto przyświecało uroczystości z okazji jubileuszu wieloletniego 
pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Ksawerów, która odbyła się 
16 listopada br. z inicjatywy wójta Adama Topolskiego. Uroczystość 
została zorganizowana (po dwóch latach przerwy związanej z pandemią) po 
raz szósty i wzięło w niej udział 36 par małżeńskich, w tym 7 par, które 
uczestniczyły w spotkaniu po raz pierwszy, a byli to państwo:

Życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata wspólnego życia przekazali 
Jubilatom wójt gminy Adam Topolski, przewodniczący Rady Gminy 
Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, ksiądz proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli 
Zaradzyńskiej Wojciech Błaszczyk, a także prezes Klubu Seniora 
Krystyna Nocuń.

Obok życzeń oraz upominków wręczanych przez wójta i przewodniczącego 
rady, był także okazały tort z fontannami, przy którym odśpiewano 
szanownym Parom Małżeńskim tradycyjne sto lat, a całości dopełniała 
oprawa muzyczna przygotowana specjalnie na tę okazję przez Chór 
Seniora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pod kierunkiem 
Michała Makulskiego oraz kapelę „Dobrzanie”. VI Jubileuszowe 
spotkanie poprowadziła Magdalena Michalak. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych osób, których w tym dniu zabrakło 
podczas uroczystości. 

Urszula i Ryszard Chmiela 

(51 rocznica ślubu)
Marianna i Władysław Bartosowie

(50 rocznica ślubu)

Henryka i Lechosław Kuśmierek 

(52 rocznica ślubu)
Janina i Ryszard Podstawczyńscy 

(50 rocznica ślubu)

Sabina i Franciszek Góreccy 

(52 rocznica ślubu)
Lucyna i Tadeusz 

Cywińscy (50 rocznica

ślubu), w uroczystości

udział wziął tylko Pan

Tadeusz

Alicja i Andrzej Wiśniewscy 

(51 rocznica)

Fotografie wykonała redakcja

VI spotkanie dla par z długoletnim stażem małżeńskim

Wspólne tańce
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Fotografie wykonała redakcja

Obok życzeń oraz upominków wręczanych przez wójta i przewodniczącego 
rady, był także okazały tort z fontannami, przy którym odśpiewano 
szanownym Parom Małżeńskim tradycyjne sto lat, a całości dopełniała 
oprawa muzyczna przygotowana specjalnie na tę okazję przez Chór 
Seniora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie pod kierunkiem 
Michała Makulskiego oraz kapelę „Dobrzanie”. VI Jubileuszowe 
spotkanie poprowadziła Magdalena Michalak. 
Minutą ciszy uczczono pamięć tych osób, których w tym dniu zabrakło 
podczas uroczystości. 

Wśród jubilatów były:
3 pary z 50 – letnim stażem
2 pary z 51 – letnim stażem
2 pary z 52 – letnim stażem
3 pary z 53 – letnim stażem
3 pary z 54 – letnim stażem
2 pary z 55 – letnim stażem
2 pary z 56 – letnim stażem
7 par z 57 – letnim stażem
1 para z 59 – letnim stażem
3 pary z 60 – letnim stażem
2 pary z 61 – letnim stażem
4 pary z 62 – letnim stażem
1 para z 64 – letnim stażem
1 para z 68 – letnim stażem

Włodarze naszej gminy wręczyli wiązankę kwiatów Państwu Irenie 
i Nikodemowi Figlusom, parze z najdłuższym stażem małżeńskim, która 
obchodziła 68 rocznicę pożycia małżeńskiego (patrz str. 5 wydania).

Do życzeń dla Par Małżeńskich dołączyli się obecni na uroczystości: 
sekretarz gminy Monika Sroczyńska, radni gminy: Anna Szcześniak-
Rydz, Urszula Świątkowska, Monika Markiewicz oraz Bogdan 
Dublewski, a także dyrektor SPZOZ MEDiKSA Marek Kiljański, 
dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką Paweł Odorowicz, 
kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Ewa Szulbowska 
oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena 
Berner-Stefaniak w Ksawerowie wraz ze współpracownikami.

Wszystkim Jubilatom gratulujemy!
GOPS

Goście uroczystości Chór Seniora GDKzB przy akompaniamencie Michała Makulskiego
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7 listopada w Sejmie, na konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-

gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” zorganizowanej przez 

Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz 

Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", zostały 

ogłoszone wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju.

 

Gmina Ksawerów zajęła 1 i 2 miejsce w Rankingu Gmin Województwa 
Łódzkiego, którego ideą jest wyłonienie i promowanie jednostek 
samorządu terytorialnego pod względem rozwoju społeczno-
gospodarczego. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowego w Łodzi przy 
partnerstwie Urzędu Statystycznego w Łodzi. W ramach Rankingu 
ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego 
z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Pamiątkowe dyplomy za zajęcie przez Gminę Ksawerów 2 miejsca 
w kategorii gminy wiejskie oraz 1 miejsca w kategorii lider powiatowy 
(w powiecie pabianickim) odebrał wójt  Adam Topolski.
Poniżej pierwsza 5-ka rankingu w kategorii gmin wiejskich:
1. Gmina Kleszczów, 2. Gmina Ksawerów, 3. Gmina Nowosolna, 
4. Gmina Pabianice, 5. Gmina Rząśnia

W konferencji uczestniczyli wójt gminy Kawerów Adam Topolski 
i przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, 
którzy odebrali dyplom za zajęcie przez gminę Ksawerów 7 miejsca z 1513 
gmin wiejskich w Polsce:
1. Kleszczów, 2. Kobierzyce, 3. Tarnowo Podgórne, 4. Puchaczów, 
5. Baranów, 6. Legnickie Pole, 7. Ksawerów, 8. Michałowice, 9. Suchy 
Las, 10. Łęka Opatowska

Opracowanie rankingu odbywa się w oparciu o różne zmienne wskaźniki 
GUS. Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego opracowywany jest w oparciu o analizę wskaźników 
obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony 
środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. 
Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, 
w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu 
lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-
wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Fot. Archiwum

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

10 listopada na placu przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie odbyła sie uroczystość z okazji Święta Niepodległości. 
Po wprowadzeniu sztandarów Gminy Ksawerów, Szkoły Podstawowej 
w Ksawerowie, Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej nastąpiło 
odśpiewanie hymnu państwowego i podniesienie flagi państwowej na 
nowy maszt.

Symboliczne podniesienie flagi na maszt przez przedstawiciela Klubu 
Seniora i uczniów szkół podstawowych było związane z realizowanym przez 
Gminę Ksawerów projektem "Pod biało-czerwoną". Flaga i maszt zostały 
sfinansowane z budżetu państwa, a projekt "Pod biało-czerwoną" 
realizowany był pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego.
Następnie delegacje gminy Ksawerów, placówek oświatowych oraz 
Stowarzyszenia Basket 4EVER Ksawerów złożyły kwiaty pod obeliskiem 
pamięci żołnierzy 15 Pułku Piechoty Wilków.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie, Szkoła Podstawowa w Woli 
Zaradzyńskiej oraz Klub Seniora działający przy Gminnym Domu Kultury 
z Biblioteką w Ksawerowie zaprezentowali przygotowane specjalnie na tą 
okazję występy artystyczne.

Fot. Red.

Fot. Red.

Od lewej stoją: senator RP Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący
Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk, wójt Adam Topolski,
poseł Tomasz Ławniczak, minister ds. Samorządu Terytorialnego 
Włodzimierz Tomaszewski 

Poczty sztandarowe obok nowego masztu z flagą państwową

Delegacja gminy Ksawerów przed złożeniem kwiatów

Gmina Ksawerów w krajowej czołówce 

- mamy 1, 2 i 7 miejsce!
Obchody Święta Niepodległości
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11 l istopada w parafiach pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie oraz Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
w Woli Zaradzyńskiej odbyły sie msze św. w intencji Ojczyzny. W mszy św. 
w Ksawerowie uczestniczył wójt Adam Topolski wraz z radnymi Rady 
Gminy Ksawerów Elżbietą Świgulską i Bogdanem Dublewskim. Gminę 
Ksawerów na mszy św. w Woli Zaradzyńskiej reprezentowała sekretarz 
Monika Sroczyńska z radnymi Anną Szcześniak-Rydz i Urszulą 
Świątkowską.
Uczestnicy mszy świętych otrzymali kotyliony wykonane przez 
podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fotografie wykonała redakcja

Nabożeństwo w Ksawerowie

Delegacja placówek oświatowych...

...oraz przedstawicieli kultury

Młodzież uczestnicząca w uroczystości

Program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków...

...i uczniów szkół podstawowych

Msza święta w kościele w Woli Zaradzyńskiej



W W W. G M IN A. KSAWEROW. C O M nr 9/202210

AKTUALNOŚCI

W ul. Tymiankowej rozpoczęły się prace budowlane - budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Inwestycja 
jest kolejnym etapem zadnia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej na terenie Gminy Ksawerów”.

Przypomnijmy, że gmina Ksawerów na tę inwestycję pozyskała środki 
finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w wysokości niemal 11 mln zł. Całość inwestycji będzie 
kosztowała ponad 15 mln zł. To pierwsza w historii gminy umowa na tak 
dużą skalę, w ramach której powstaną ponad 4 km sieci wodociągowej, 
ok. 10 km sieci kanalizacji sanitarnej (m.in. w ulicach: Akacjowej, Polnej, 
Łąkowej, mjr. Hubala, Tymiankowej, Ogrodników, Kosmowskiej i Spokojnej) 
wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

Zakończono przebudowę ul. Spółdzielczej, w ramach której położono 
nową nawierzchnię asfaltową oraz chodnik. Dodatkowo utwardzono 
pobocze i odwodniono ulicę.

Prace na boisku przy ul. Rzepakowej zostały zakończone. Dokonano 
odbioru końcowego inwestycji. Powstało ogrodzenie wraz 
z piłkochwytami i energooszczędnym oświetleniem, dzięki któremu 
będzie można korzystać z obiektu sportowego również wieczorami.

Potężna inwestycja za ponad 15 milionów! Spółdzielcza po odbiorze

Boiska przy Rzepakowej też są gotowe

Fotografie wykonała redakcja

Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury

Referat Infrastruktury

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tymiankowej

Ulica Spółdzielcza po remoncie

Boiska sportowe przy ulicy Rzepakowej w Widzewie
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Goście z Osaki rozpoczęli budowę 

fabryki w Ksawerowie

Na początku listopada przeprowadzono próbny przejazd tramwaju 
po nowo wybudowanym torowisku przez gminę Ksawerów, od granicy 
z miastem Pabianice do granicy z miastem Łódź. 

Daikin, światowy koncern branży systemów chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i grzewczych, rozpoczął prace ziemne na 32 
hektarach podstrefy Ksawerów Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (ŁSSE). Powstająca w Ksawerowie japońska, 
międzynarodową firma stawia na produkcję pomp ciepła. 

W związku z tą gigantyczną inwestycją wójt gminy Ksawerów Adam 
Topolski, przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz 
Jędrzejczyk, skarbnik gminy Katarzyna Rogalewska oraz dyrektor 
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Grzegorz Jastrzębowski gościli 
w grudniu w Urzędzie Gminy Ksawerów przedstawicieli firmy Daikin: Takao 
Onishi,  Hidekuni Shigematsu,  Daichi Suzuki, Yohsui Sakamaki oraz 
przedstawicieli ŁSSE Dorotę Lombardii i Pawła Klimczaka. 
W komunikacji pomagał tłumacz Andrzej Kentaro Pindur. 

Goście z Osaki przedstawili wizję rozwoju firmy oraz potwierdzili planowany 
termin zakończenia inwestycji do czerwca 2024 r. Wtedy to Daikin zatrudni 
w Ksawerowie ok. 600 pracowników, docelowo ma być to nawet 3000 osób. 
Inwestycja to największy projekt w historii ŁSSE oraz największa, 
wysoce zaawansowana technologicznie fabryka spółki Daikin 
w Europie.

Kompleksowa przebudowa linii tramwajowej 41 jest realizowana w ramach 
zadania  pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki 
Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i środków z budżetu Państwa.

Próbny przejazd tramwaju

Referat Infrastruktury

Tramwaj „testowy” na ksawerowskim odcinku

Czy wiesz, w którym miejscu w naszej gminie

znajduje się ta figura?

A może znasz historię jej powstania i umiejscowienia? Jeżeli tak,
skontaktuj się z naszą redakcją (patrz stopka redakcyjna gazety)

Fot. Red.

Fot. Red.

Budowa fabryki już się rozpoczęła

Tak będzie wyglądała fabryka Daikin

Goście z Osaki spotkali się z naszymi włodarzami w urzędzie gminy

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
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Rozmowa z Markiem Michalikiem, prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna kojarzy się przeciętnemu 
człowiekowi z Łodzią, ale jak „zajrzy się do strefy”, to widać, że działa 
aż w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. 
Jak to się dzieje, że strefa wychodzi poza swoją „nominalną 
lokalizację”? Jak powstała podstrefa w Ksawerowie?
Faktycznie odpowiadamy za obszar położony w trzech województwach: 
oprócz regionu łódzkiego jest to jeszcze zachodnia część Mazowsza 
i wschodnia część Wielkopolski. Wynika to z podziału, jaki przyjął 
ustawodawca – stref ekonomicznych w Polsce mamy 14, a województw 16 
i dlatego strefy wychodzą poza obszar jednego województwa. Podstrefa 
w Ksawerowie działa właściwie od początku istnienia Łódzkiej Strefy. 
Pierwszą inwestycję zrealizowała w niej w 1999 roku firma S i A Pietrucha 
Sp. z o.o. Później, z biegiem lat, dochodziły sukcesywnie kolejne projekty 
i podstrefa się rozszerzała. Rewolucją było jednak powiększenie podstrefy 
pięć lat temu o blisko 80 hektarów terenów inwestycyjnych. Widzieliśmy 
duży potencjał tego obszaru i mieliśmy szczęście, że trafiliśmy na partnera, 
który też to widział. Oczywiście mówię o władzach gminy Ksawerów, które 
wraz z radą podjęły decyzję o budowie ulicy Giełdowej i zmianie planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym dziś działają fabryki 
globalnych marek. Przy okazji ciekawostka – o tym mechanizmie tworzenia 
podstref można dzisiaj już mówić w czasie przeszłym, bo od 2018 roku cała 
Polska jest strefą inwestycji. A to oznacza, że można zainwestować 
praktycznie na każdej nieruchomości i ubiegać się o pomoc publiczną w 
specjalnej strefie ekonomicznej. Kiedyś było to możliwe tylko w ściśle 
wyznaczonych miejscach, które były i nadal są podstrefami i w których 
oczywiście nadal można inwestować i otrzymać zwolnienie z podatku. 

Dał Pan wysoką ocenę gminie Ksawerów mówiąc, że dostrzeżono 
tu potencjał, związany z rozwojem podstrefy. Jakie wsparcie ze strony 
właściciela terenu ŁSSE najbardziej sobie ceni?
Gminy planujące długofalowy rozwój, czasami same, a często z naszą 
pomocą, zauważają potrzebę budowania oferty dla inwestorów 
i przygotowują parki przemysłowe. Po utworzeniu obszaru inwestycyjnego 
gmina powinna wpisać w plany: budowę siatki dróg, przyłączy wodnych 
i kanalizacyjnych, a także doprowadzenia prądu, gazu do terenów 
inwestycyjnych. 

Oczywiście Łódzka SSE uczestniczy w takich projektach w mniejszym bądź 
większym stopniu. Tak też było w przypadku podstrefy Ksawerów, gdzie 
wspólnie z gminą budowaliśmy ulice i infrastrukturę techniczną. 
Jak mówiłem – tworzenie podstrefy w Ksawerowie to dobry przykład 
współpracy pomiędzy gminą a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Zbudowaliśmy wspólnie infrastrukturę na blisko 100 hektarach obszaru 
inwestycyjnego. Dobre przygotowanie podstrefy w Ksawerowie sprawiło, 
że zainteresowanie inwestowaniem w niej było bardzo duże. Pozyskaliśmy 
naprawdę topowe światowe marki, które w Ksawerowie zbudowały i budują 
zakłady produkcyjne. Działają już zakłady Miele, jedne z największych 
producentów AGD klasy premium i Nippon Seiki – japoński producent 
wyświetlaczy Head-Up Display. W trakcie jest budowa fabryki pomp ciepła 
japońskiego giganta, firmy Daikin. Potwierdzeniem atrakcyjności 
wspomnianego obszaru inwestycyjnego są nagrody, jakie otrzymała gmina, 
między innymi w ubiegłym roku statuetkę: „Grunt na medal”. 

Rozmawiamy już jakiś czas o podstrefie ŁSSE w Ksawerowie, ale może 
nie każdy wie, kiedy, gdzie (na jakich terenach, bo nie wszędzie)  
i dlaczego utworzono w Polsce specjalne strefy ekonomiczne?
Specjalne Strefy Ekonomiczne powstały w latach 90. ubiegłego wieku, żeby 
pobudzić gospodarczo regiony, w których sytuacja ekonomiczna była wtedy 
trudna. Chodziło szczególnie obszary z wysokim bezrobociem. Tam były 
w pierwszej kolejności lokowane podstrefy, w których firmy mogły 
inwestować na szczególnych warunkach – korzystać ze zwolnień 
podatkowych i innych benefitów. Dziś żyjemy w zupełnie innej 
rzeczywistości. Jak mówiłem, cztery lata temu rząd zmienił przepisy 
i powołał do życia Polską Strefę Inwestycji, czyli rozszerzył mechanizm 
strefowej pomocy publicznej na obszar całego kraju. Dziś firma, która 
zastanawia się nad rozbudową zakładu, czy budową nowego, kupieniem 
nowych maszyn, nie musi robić tej inwestycji na terenie podstrefy, tylko 
może zrobić to na każdej nieruchomości i starać się o zwolnienie z podatku 
dochodowego oferowane przez specjalną strefę ekonomiczną. To była 
kluczowa decyzja, która przyspieszyła inwestycje, szczególnie polskie, 
także te w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Dzięki 
takiemu uwolnieniu, rozszerzeniu terenów inwestycyjnych wśród firm, 
dołączających do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest obecnie 
blisko 70 procent MŚP, a przed zmianą przepisów ten wskaźnik oscylował 
w granicy 30 procent. 

Inwestor zyskuje zwolnienia z podatku dochodowego, ma pomoc 
w inwestowaniu w danym miejscu ze strony strefy, pomaga też 
właściciel terenu, gmina, budując na przykład drogi, dba o uzbrojenie 
terenu. Co zyskuje gmina? Bo ktoś może powiedzieć, że raczej musi 
dołożyć do tego, żeby mogła na jej terenie działać strefa, żeby pojawili 
się inwestorzy?. Słowem: jak to się gminie opłaca? 
Zacznijmy od tego, że najczęściej jest tak, iż najpierw trzeba coś 
zainwestować, żeby później czerpać zyski, bądź żeby ta inwestycja 
zaprocentowała w inny sposób. Jeżeli mówimy o twardej gotówce, to gmina 
zyskuje podatek od nieruchomości, a w przypadku tak dużych inwestycji 
fabryki zajmują duże powierzchne. Gmina zyskuje na tym, że często 
zaczynają ją odwiedzać mieszkańcy innych gmin, którzy przyjeżdżają – na 
przykład do podstrefy w Ksawerowie – do pracy, później robią w Ksawerowie 
zakupy, przywożą tutaj dzieci do przedszkola, korzystają z restauracji czy 
innych usług. Część pracowników także decyduje się na wynajem mieszkań 
w Ksawerowie czy nawet na kupno nieruchomości, przez co gmina zyskuje 
nowych mieszkańców, którzy na jej terenie płacą podatki. 

Marek Michalik - prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Fot. ŁSSE

Ksawerów czuje swój potencjał

i potrafi to wykorzystać
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Poza tym Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna prowadzi rozmowy 
z firmami o bardzo dobrej opinii, które mają bardzo wysokie standardy 
wewnątrz organizacji. Oznacza to, że tworzą one wysokiej jakości miejsca 
pracy i zazwyczaj liczymy je w setkach albo w tysiącach, co bezpośrednio 
przekłada się na spadek bezrobocia. Lista korzyści jest zatem bardzo długa.

Wróćmy do podstrefy w Ksawerowie: zaczęła istnieć w 1998 roku, 
jej rozszerzenie nastąpiło w 2017, zajmuje obecnie około 100 hektarów 
i ma już trzech liczących się, naprawdę dużych inwestorów: firmę 
Miele, Nippon Seiki i firmę Daikin, która rozpoczyna budowę swojej 
pierwszej w Polsce fabryki pomp ciepła i klimatyzatorów. Możemy 
krótko opowiedzieć historię tych inwestycji?
Pierwszym poważnym inwestorem, którego zainteresowaliśmy 
Ksawerowem była firma Miele. Jest to światowy gigant w produkcji sprzętu 
AGD, co ważne, zajmuje się głównie produkcją sprzętu klasy premium, 
cenionego za jakość. Jest to więc duży prestiż dla Ksawerowa, że akurat na 
pierwszą inwestycję w Polsce firma wybrała tę lokalizację. Już 
zainwestowała blisko 250 mln zł i zatrudnia ponad 300 osób, a ciągle się 
rozwija. Jest aktualnie w trakcie rozbudowy zakładu. Po inwestycji Miele 
zainteresowanie podstrefą Ksawerów jeszcze wzrosło. Mieliśmy wiele 
spotkań, wizyt, online’owych rozmów  z potencjalnymi inwestorami. Kolejną 
decyzję na działanie na tym obszarze otrzymał od nas Nippon Seiki – 
japoński producent wyświetlaczy przeziernych. Globalna marka, z uznaną 
pozycją na rynku, bardzo dobrą opinią, jeżeli mówimy zarówno o organizacji 
pracy, jak i jakości produktów. W Ksawerowie powstają wyświetlacze 
do samochodów marek premium, głównie niemieckich. Teraz inwestycję 
w podstrefie Ksawerów rozpoczyna koncern Daikin Industries Ltd, która 
będzie produkować pompy ciepła, klimatyzatory, oczyszczacze powietrza 
w oparciu o najnowocześniejsze, ekologiczne rozwiązania. Planowana 
wartość tej inwestycji to ponad 1,5 mld złotych, zatrudnienie minimum 1000 
osób.

Co jest najmocniejszą stroną Ksawerowa, poza zaangażowaniem 
gminy? Jakie są atuty tego miejsca – oferta na granicy aglomeracji 
z potencjałem naukowym, komunikacja?
Lokalizacja – to jest bardzo mocna strona Ksawerowa. Bliskość węzła 
komunikacyjnego, drogi ekspresowej S14, która łączy się z S8 i potem A1. 
Niedaleko jest port lotniczy. Przez samą podstrefę przechodzą trzy ulice, 
które dobrze kanalizują ruch cargo. Bliskość dużego ośrodka miejskiego, 
jakim jest Łódź, ze wszystkimi jego zaletami, to ogromny atut. Łódź daje 
ogromny potencjał kadrowy, naukowy, zaplecze poddostawców, 
potencjalnych kontrahentów. To argumenty, które przekonują firmy 
do działalności w Ksawerowie. W tutejszej podstrefie pracuje już blisko 
2 tysiące osób, nie licząc inwestycji firmy Daikin, a teren ma jeszcze 
potencjał, nie jest w całości zagospodarowany. 

Można więc powiedzieć, że będą nowi inwestorzy w Ksawerowie, skoro 
jest dla nich jeszcze miejsce w podstrefie? 
Nie zamykamy takiej możliwości. Wprawdzie w tej chwili wszystkie nasze 
tereny znalazły nowych właścicieli i inwestorzy albo już na nich działają, albo 
są w trakcie budowy zakładów. Natomiast analizujemy nieustająco rynek 
nieruchomości i jeżeli pojawi się tylko możliwość przygotowania kolejnego 
obszaru dla potencjalnych inwestorów, to z niej skorzystamy.

ŁSSE działa od 25 lat. Ile w tym czasie firm pojawiło się na terenie 
strefy, ile są warte te wszystkie inwestycje, ile miejsc pracy dzięki nim 
powstało?
W historii strefy obsłużyliśmy już ponad 550 projektów inwestycyjnych, tyle 
inwestycji zrealizowały firmy przy wsparciu Łódzkiej Strefy. Nie jest to liczba 
tożsama z liczbą firm działających w strefie, których jest ponad 400, 
ponieważ niektóre zrealizowały kilka inwestycji i w każdej braliśmy udział. 
Firmy zainwestowały do tej pory w Łódzkiej SSE blisko 30 miliardów złotych 
i utworzyły 91 tysięcy miejsc pracy. 

Łódzka strefa może się pochwalić wieloma nagrodami i wyróżnieniami, 
m.in.: najlepszej strefy ekonomicznej w Europie, trzeciej najlepszej 
strefy na świecie. Można powiedzieć, że jest najlepszą SSE w Polsce?
Jesteśmy zawsze na podium. Zawsze mocno rywalizujemy o miano 
najlepszej strefy w Polsce z jeszcze dwiema, może trzema strefami. 
Zazwyczaj klasyfikacje kończymy na pierwszym bądź drugim miejscu, przy 
ujęciu trzech najważniejszych parametrów: liczby inwestycji, nakładów 
i miejsc pracy. W tym roku na przykład na razie prowadzimy w klasyfikacji 
stref w Polsce. Czy będziemy najlepsi na koniec roku? Dowiemy się 
niebawem, ale pozytywnie patrzymy w przyszłość.  

Jak długo będzie istnieć ŁSSE? Na mocy obowiązujących obecnie 
przepisów specjalne strefy ekonomiczne będą funkcjonować do końca 
2026 roku. Co dalej? 
Firmy nie przestaną działać, gdyż cały czas wydajemy decyzje o wsparciu 
na podstawie których inwestorzy odbierają i będą odbierać pomoc 
publiczną. A funkcjonalność Specjalnych Stref Ekonomicznych po 2026 roku 
jest  jeszcze w faz ie pro jektowania.  Przy czym my na ty le 
zdywersyfikowaliśmy portfel usług dla firm, że nie obawiamy się przyszłości. 
Mamy kilka projektów startupowych, w tym międzynarodowe. Jesteśmy 
operatorem rezerwy brexitowej na całą Polskę, czyli wspomagamy 
finansowo polskie firmy, które ucierpiały na Brexicie. Z sukcesem 
zbudowaliśmy nowoczesny park przemysłowy o powierzchni ponad 10 
tysięcy metrów kwadratowych i wynajmujemy go w całości. Razem 
z naszymi inwestorami prowadzimy szkołę średnią: Technikum Automatyki 
i Robotyki. Budujemy nowoczesną powierzchnię dla biznesu i innowacji 
na Księżym Młynie w Łodzi. Krótko mówiąc realizujemy wiele działań, które 
wpływają na pozytywne wyniki spółki i gwarantują stabilność jej 
funkcjonowania w przyszłości.

Dziękuję za rozmowę, a ponieważ rozmawiamy przed zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia, życzę Panu ciepłych i spokojnych świąt, 
a w nowym roku dużo zdrowia, samych sukcesów w kierowaniu ŁSSE, 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Dziękuję, ja również życzę wszystkim mieszkańcom gminy Ksawerów 
dobrych i pięknych świąt,  wytchnienia w gronie najbliższych. A w nowym 
roku spełnienia wszystkich planów i marzeń, dalszego, szybkiego rozwoju 
Ksawerowa.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Więcej dowiesz się na...

www.ugminy.ksawerow.com
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Taki cel postawiono sobie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie – pacjent, po umówieniu 
się na wizytę ma być przyjęty danego dnia, o konkretnej godzinie. 
I od kilku miesięcy tak to działa. 

MEDiKSA buduje od dłuższego czasu profesjonalnie funkcjonującą 
rejestrację, monitoruje i koryguje na bieżąco efekty wprowadzanych zmian, 
szkoli – współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach – 
lekarzy i personel administracyjny obsługujący pacjentów.
- I są efekty – tak zorganizowaliśmy pracę, żeby przyjęcia pacjentów 
odbywały się bez kolejek, można powiedzieć, że wdrożyliśmy w tym 
zakresie standardy obowiązujące w niektórych prywatnych przychodniach – 
mówi doktor Marek Kiljański, dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie. 
– Mam nadzieję, że podoba się to naszym pacjentom, bo praktycznie 
od września notujemy tylko pojedyncze sytuacje, w których ktoś był 
przyjmowany w innym niż w uzgodnionym wcześniej terminie, na przykład 
następnego dnia. Owszem, bywają małe zawirowania, jeśli chodzi 
o naszych najmłodszych pacjentów, dzieci, szczególnie przy szczepieniach. 
Wynika to stąd, że musimy przygotować cały zespół szczepienny, 
skoordynować wszystko z dostawą szczepionek i dlatego czasem coś 
w terminarzu trzeba zmienić. Ale generalnie wszyscy przyjmowani są na 
bieżąco, nie ma sytuacji, że pacjenci czekają na otwarcie przychodni przed 
budynkiem w długiej kolejce, żeby się zapisać na wizytę.

Często „wąskim gardłem” w płynności planowania i umawiania wizyt jest 
telefon, bo bywa tak, że niektórzy pacjenci prowadzą z rejestracją 
kilkunastominutowe rozmowy. A inni narzekają, że nie mogą się dodzwonić. 
Stąd prośba MEDiKSY o skupienie się w rozmowie telefonicznej 
na konkretach, zaplanowaniu, przygotowaniu się do rozmowy: podaniu 
odpowiednich danych, w przypadku zamawiania recepty odpowiednich 
nazw i dawek leków. Tak, żeby jak najszybciej zwolnić telefon i pozwolić 
na kontakt z rejestracją innemu pacjentowi, ułatwić pracę rejestratorkom.
- Nasze plany związane ze zmianami w przychodni, z jej rozwojem, 
nie skupiają się tylko na płynnej rejestracji i terminowym przyjmowaniu 
pacjentów – dodaje doktor M. Kiljański. – Cały czas trwają prace nad 
zaprojektowaniem i budową nowej przychodni, zwiększenia jej powierzchni, 
rozszerzeniem diagnostyki, oferty gabinetów specjalistycznych, 
wprowadzeniem rehabilitacji ambulatoryjnej, może medycyny pracy. 

Bez kolejek i zbędnego czekania w przychodni

Poczekalnia w ośrodku zdrowia świeci pustkami, co nie oznacza

że w gabinetach nie ma pacjentów, którzy są umawiani na daną godzinę 

Oczywiście będziemy już teraz – nie czekając na nową przychodnię – 
zapraszać do współpracy kolejnych lekarzy specjalistów, o specjalnościach, 
których nie ma obecnie w MEDiKSIE. 

Duże zainteresowanie, z jakim spotkała się zorganizowana pod koniec 
października przez przychodnię we współpracy z gminą „Biała Sobota” – 
dzień profilaktycznych badań oraz bezpłatnych wizyt u zaproszonych 
specjalistów – sprawiło, że MEDiKSA zapowiada dwie „Białe Soboty” 
w przyszłym roku: wiosną i jesienią. 

W  każdym wydaniu Echa Gminy Ksawerów będzie się ukazywać 
krótki „Poradnik pacjenta”, redagowany we współpracy 
z MEDiKSĄ. Będą w nim bieżące informacje, dotyczące 
przychodni, a także wskazówki i porady profesjonalistów ochrony 
zdrowia zatrudnionych w MEDiKSA. MEDiKSA

Fot. Red.

doktor Marek Kiljański

psycholog / psychoterapeuta

Dominika Mastalerz

Takie dylematy pojawiają się dosyć często w okresie 
przedświątecznym, gdyż nie zawsze relacje 
z najbliższą rodziną są dobre i stwarzają ochotę 
na wspólne biesiadowanie.
Czy wiecie Państwo, że wiele osób niezbyt 
lubi swoich rodziców i że większość ludzi, 
którzy podejmują terapię jest „nieszczęśliwa” 
z powodu problemów wyniesionych z domu 
rodzinnego?

Obserwuję to zjawisko już od dłuższego czasu 

i wciąż zadziwia mnie fakt, że można kochać swoich rodziców i jednocześnie ich 
nie lubić, nie potrafić przebywać z nimi zbyt długo. Jakie jest zdumienie 
człowieka podejmującego psychoterapię, kiedy po kilku sesjach okazuje się, 
że źródło problemu wywodzi się z jego domu rodzinnego, nieważne czy problem 
ten dotyczy relacji partnerskich, uzależnień czy zaburzeń lękowych. Po wnikliwej 
analizie dzieciństwa - losu danej osoby, można wysnuć wnioski, że podstawowe 
źródło problemów tkwi w przekazywanych „programach rodowych” oraz 
dziecięcych doświadczeniach emocjonalnych.

Kiedy jesteśmy dorośli nadal żyje w nas wewnętrzne dziecko, które te 
doświadczenia nosi w postaci wspomnień lub ukrytych w podświadomości 
emocji. Ważne jest, jak traktowali nas we wczesnym dzieciństwie rodzice lub 
opiekunowie, jakie wzorce przekazywali i czego świadkiem byliśmy.

To właśnie te elementy stanowią podstawę psychiki człowieka i jego zachowań 
w życiu dorosłym. Trudno więc będąc tego świadomym uznać, że negatywne 
wspomnienia same znikają – „bo czas goi rany” - niestety, nie jest to takie proste. 
Naprawa relacji rodzinnych wymaga przede wszystkim ochoty wynikającej 
z uświadomienia problemu oraz pracy własnej nad poprawą relacji – często 
w asyście psychoterapeuty.

Pomimo trudnych przeżyć zachęcam  do wybaczania swoim rodzicom, bliskim, 
a także sobie - wszystkiego co było niewłaściwe. Zachęcam zatem do spojrzenia 
na los swojej rodziny z innej, całkiem szerokiej perspektywy, która pokazuje, 
że każdy jest małym ogniwem w przekazach rodowych i często „pada ofiarą” 
obciążeń poprzednich pokoleń, gdzie w zasadzie nikt nie jest niczemu winien. 
Może mając na uwadze te kwestie będzie Państwu łatwiej zasiąść przy 
wspólnym, świątecznym stole z osobami, które nie do końca spełniają wasze 
oczekiwania. Warto zawsze zaczynać zmiany od siebie samego i swoją 
pozytywną energią oraz nastawieniem zachęcać innych do pójścia tą samą 
drogą. Wspaniałych i rodzinnych Świąt!

Święta z rodziną, przyjaciółmi,

a może bez nikogo? 

Redakcja
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Fot. parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie

Tegoroczny koncert ku czci św. Cecylii

Koncert ku czci św. Cecylii 

W niedzielę 20 listopada br. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Ksawerowie odbył się koncert ku czci świętej 
Cecylii patronki muzyki kościelnej.

W ksawerowskiej parafii wyjątkowe koncerty ku czci św. Cecylii odbywają 
się od 1999 r. W tym roku podziwialiśmy występy Jezusowych Promyczków 
– najmłodszych artystów (47 osób), Scholę Jezusowe Promyki (77 osób) 
oraz zespół Estrellas (20 osób). 
W koncercie wystąpiły dzieci i młodzież w liczbie ponad 100 osób. Schole 
i zespół to grupy otwarte przyjmujące nowych kandydatów, pragnących 
chwalić Boga śpiewem i tańcem. Nasi artyści byli pięknie ubrani w błękitno – 
żółte tuniki z kolorowymi nutkami a w swych rączkach miały serduszka 
symbolizujące ich miłość do Pana Jezusa. Radosne złociste kapelusze 
i roześmiane buzie  dzieci ożywiły nasze dusze i ciała. Zespół Estrellas 
natomiast wystąpił w białych albach. Zabrzmiały przeróżne piosenki bardzo 
rytmiczne i radosne, z ruchem i z gestami w takt melodii, te dobrze już nam 
znane i  te nowe, porywające pięknem melodii i słów.
W to jesienne niedzielne popołudnie, piękny radosny oraz wdzięczny śpiew 
rozbrzmiewał w ksawerowskim kościele ku chwale Boga, Matki Najświętszej 
i świętej Cecylii. Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie

Przyczyn zapuszczania się dzikich zwierząt do ludzkich siedzib jest 
wiele. Niestety, w dużej mierze spowodowane jest to działalnością 
człowieka. Dynamiczna urbanizacja, rozszerzająca się sieć dróg, 
rosnące wysypiska śmieci i niszczenie naturalnych terenów żerowania 
zwierzyny, wszystko to sprawia, że coraz częściej stajemy oko w oko 
z gatunkami, które wcześniej funkcjonowały w oddaleniu od nas. 

Jak odstraszyć dzika

- nieproszony gość w ogrodzie lub na działce

W listopadzie br. pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów: Grzegorz 
Jastrzębowski dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz Joanna 
Ignatowska podinspektor Referatu Ochrony Środowiska byli 
- wspólnie z p. Anną Grzegorczyk, mieszkanką gminy Ksawerów 
- na rutynowej kontroli schroniska dla zwierząt w Wojtyszkach.

W tym samym dniu udało się adoptować trójkę podopiecznych schroniska: 
dwóch psich seniorów Felka i Olafa oraz kotkę o imieniu Suzi. Dzięki 
pomocy i zaangażowaniu dyrektora Grzegorza Jarzębowskiego oraz psiej 
wolontariuszki p. Anny Grzegorczyk, zwierzęta trafiły do prawdziwych 
domów. Nowi właściciele czworonogów dziękują gminie Ksawerów 
za pomoc w procedurze adopcji i zachęcają innych do opieki nad starszymi 
pieskami, które odwzajemniają się prawdziwą miłością i wiernością. Kotka, 
którą adoptowała Joanna Ignatowska (pracownik Referatu Ochrony 
Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów), otrzymała imię Suzi (koty 
w schronisku nie mają imion) i już zaskarbiła sobie miłość nowej rodziny. 
Obecnie w Wojtyszkach przebywają cztery pieski z terenu gminy Ksawerów.

Felek, Olaf i kotka Suzi mają nowe domy

Referat Ochrony Środowiska

Fot. Arhiwum

Felek i Olaf w nowym domu oraz Suzi ze swoją właścicielką

Uszkodzone wodomierze

Fot. GJ Wod-Kan Ksawerów

Zabezpieczmy pomieszczenie w którym zamontowany jest 
wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4°C. Uchronisz 
w ten sposób nie tylko siebie, ale również sąsiadów, przed 
ewentualnymi kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów przypomina o zabezpieczeniu 
wodomierzy w okresie zimowym przed niskimi temperaturami.

Wodomierze, które są w nieogrzewanych pomieszczeniach, należy chronić 
przed mrozem poprzez: uszczelnienie okien, instalację elektrycznych kabli 
grzejnych. Studzienki należy ocieplić styropianem lub innymi materiałami 
izolacyjnymi. Zniszczenie wodomierzy może spowodować poważne straty 
materialne, a koszt usunięcia szkody ponoszą właściciele nieruchomości. 

Zabezpiecz wodomierz na zimę

Gdy spotkamy dziki na drodze: wycofajmy się spokojnie bez krzyków, 
gwałtownych ruchów, dajmy możliwość dzikom by też mogły się wycofać, 
a przede wszystkim: nie odwracajmy się do nich plecami, nie uciekajmy 
w panice, nie szczujmy psami. Najważniejszą zasadą jest to, aby zachować 
spokój, dziki nie zaatakują ludzi, jeżeli nie poczują się zagrożone. Warto 
więc zachowywać się spokojnie i po prostu usunąć się im z drogi. Gwałtowne 
ruchy mogą prowokować do ataku i wzbudzać agresję u dzika. Należy też 
pamiętać o tym, aby nie wchodzić w interakcje z warchlakami, ponieważ 
mogą być one pod opieką matki. Locha w takich sytuacjach jest szczególnie 
agresywna, ponieważ broni swoje dzieci.

Referat Ochrony Środowiska
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Przetarg na budowę Ośrodka Zdrowia

na początku przyszłego roku?

Rozmowa z Marzeną Marciniak, kierownikiem Referatu Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Gminy Ksawerów.

Na jakim etapie jest temat planu zagospodarowania przestrzennego 
działki, na której miałby stanąć nowy Ośrodek Zdrowia i kiedy gmina 
będzie mogła przystąpić do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy tej 
inwestycji?

Plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2187 przy ul. Szkolnej w 
Ksawerowie, gdzie gmina planuje wybudowanie Ośrodka Zdrowia, Rada Gminy 
zamierza uchwalić jeszcze w grudniu br. Wejście w życie tego planu powinno 
nastąpić w lutym 2023 r. - 14 dni od opublikowania planu w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Łódzkiego. Wtedy też gmina może ogłosić przetarg 
na wykonanie tej inwestycji. 

Czy po nowym roku planowane są zmiany w planie i studium 
zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak to jakie?

W 2023 r. będą kontynuowane prace nad zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz nad opracowaniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla należącej do gminy 
działki nr ew. 1753, położonej przy ul. Łódzkiej i Łaskiej w Ksawerowie. Na tym 
terenie planowana jest budowa pomnika upamiętniającego bohaterskie walki 
podczas II Wojny Światowej. Harmonogram dalszych prac nad zmianami 
w planach miejscowych gminy będzie uzależniony od wejścia w życie reformy 
planowania przestrzennego zakładanej do zrealizowania w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy.

Mieszkańcy coraz częściej pytają o pusty lokal, pomieszczenie po sklepie 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy gmina ma plany związane 
z tym miejscem?

Tak, gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na najem powierzchni, 
lokalu użytkowego o powierzchni około 70 m2, znajdującego się w Woli 
Zaradzyńskiej przy ul. mjr. Hubala 53 . Przetarg zaplanowano na luty przyszłego 
roku. Zainteresowani najmem mogą kontaktować się z pracownikami Referatu 
Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 42 213 80 50 w. 19.

 

Wnioski można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Rodzaj dostępnego węgla: ekogroszek i orzech – nie jest on paczkowany. 
Węgiel pochodzi z Polskiej Grupy Górniczej z kopalni KWK Piast - Ziemowit  
i kopalni KWK Row. Certyfikaty węgla będą udostępnione na stronie BIP Gminy 
Ksawerów w zakładce „zakup węgla”oraz będą do wglądu w urzędzie gminy. 
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem tel: (42) 213-
80-50 wew. 34 lub 23 Referat Ochrony Środowiska

Zakup preferencyjny paliwa stałego 

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona 
osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 
1 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 
i 1967). 

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego 
w ramach zakupu preferencyjnego  odpowiednio w okresie:

- do dnia 31.12.2022 r. - do 1,5 tony

- od 1.01.2023 r do 30.04.2023 r. – do 1,5 tony

Podstawą do dokonania zakupu preferencyjnego, jest złożenie na piśmie 
wniosku w Urzędzie Gminy Ksawerów lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek elektryczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, 
że od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski na 
dodatek elektryczny przysługujący gospodarstwom domowym 
w przypadku, gdy ich główne źródło ogrzewania zasilane jest energią 
elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub po tym 
dniu jeśli jest to nowe źródło i zostało zgłoszone w terminie 14 dni od dnia 
pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Dodatek przysługuje jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 
domowego jest:

- pompa ciepła nie wspomagana instalacją odnawialnego źródła ciepła 
 (art 2 pkt.19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
 energii),

-  ogrzewanie elektryczne.

Dodatek ten nie przysługuje jeżeli :

- osoba z gospodarstwa domowego na jego potrzeby zakupiła paliwo stałe   
 po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust.1 z dnia 23 
 czerwca 2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 
 odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych 
 paliw,

- nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych pozytywnie 
 rozpatrzonym wnioskiem na dodatek węglowy,

- nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych pozytywnie 
 rozpatrzonym wnioskiem na dodatek na inne źródła tj. pelet drzewny, 
 drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz skroplony LGP lub inny rodzaj 
 biomasy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski 
o wypłatę dodatku elektrycznego można składać zarówno w formie tradycyjnej - 
papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie 
(budynek Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H, I piętro), jak również 
elektronicznej - przez skrzynkę ePUAP.

GOPS

Rozmawiał Bartosz Chmiela

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy 
właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności 
przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. 
Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego 
przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych 
w tym instalacji gazowej, pieców co i cw.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom 
i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru 
śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków 
w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych 
opadów śniegu.

Ponadto należy niezwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego 
o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach, a w przypadkach 
niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję.

Przygotuj nieruchomość do okresu zimowego

Referat Gospodarki Przestrzennej
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Znajdziesz 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki poniżej?

Pomożesz dziewczynce przejść labirynt

żeby mogła założyć gwiazdę na choinkę?

Połącz kropki w kolejności 

i pokoloruj świąteczny obrazek
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Rozwiąż świąteczną krzyżówkę i prześlij jej zdjęcie/skan na adres promocja@ksawerow.com 

- dla pierwszych 10-ciu osób mamy przygotowane upominki!

1. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia 
2. Obchodzi imieniny 6 grudnia
3. Dla urwisów rózga, a dla grzecznych...
4. Śpiewamy je podczas świąt
5. Rozpoczynamy wigilijną kolację, gdy jako pierwsza pojawi się 

na niebie
6. Jeden z trzech królów
7. Dzień poprzedzający Boże Narodzenie
8. „Stała pod śniegiem panna zielona (...)”
9. Ciągną sanie św. Mikołaja 
10. Przynosi prezenty
11. W niej urodził się Jezus
12. Makieta lub diorama przedstawiająca wyobrażenie miejsca 

narodzin Jezusa 
13. Jedna ze świątecznych potraw, może być z grzybami
14. Uroczysta msza św. w wigilię Bożego Narodzenia
15. Kult oddawany Bogu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UW L 119 z 04.05.2016 r.), dalej "RODO", informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ksawerów reprezentowana przez Wójta Gminy 
 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, zwany dalej "Administratorem",
• z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub pod adresem email: 
 sekretariat@ksawerow.com,
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Ksawerów możliwy jest pod adresem email:  
 odo@ksawerow.com.pl,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu udziału w zabawie 
 ogłoszonej na stronie 24 Echa Gminy Ksawerów  Nr 8(85)-krzyzówka świąteczna,
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią klasyfikacyjną akt sprawy tj. kat. A,
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne, lecz 
 niezbędne do udziału w zabawie ogłoszonej na stronie 24 Echa Gminy Ksawerów  Nr 8(85)-krzyzówka  
 świateczna. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy Pani/Pana udział w zabawie,
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
 w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Ksawerów, 
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
 ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
 danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
• w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do 
 organu nadzorczego,
• Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
 międzynarodowej,

Podpis mieszkańca..................................

Imię, nazwisko oraz adres..............................................................................
PAMIĘTAJ O PODPISANIU KLAUZULI RODO (OBOK)

Fot. Shutterstock.com
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Rozmowa z Jackiem Dziedzielą, inicjatorem i założycielem Izby 
Pamięci III Dywizjonu Myśliwskiego 6. Pułku Lotniczego z Lwowa, 
która jesienią tego roku powstała w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

Jest Pan rezerwistą wojsk powietrzno-desantowych Kawalerii 
Powietrznej i Desantu Morskiego, prywatnie miłośnikiem historii. Czy 
właśnie dlatego, z pasji do historii i militariów, zrodził się pomysł 
utworzenia w szkole Izby Pamięci?
Dokładnie tak. Do Ksawerowa trafiłem kilka lat temu przez pracę, byłem 
szefem ochrony w przedsiębiorstwie mieszczącym się niedaleko Pałacu 
Ksawerów. Nie byłbym sobą, gdybym nie zainteresował się historią tego 
miejsca. No i trafiłem w sedno (uśmiech). Kiedy dowiedziałem się, że na tym 
terenie podczas wojny znajdowało się lotnisko polowe, zacząłem drążyć 
temat. Razem z dwójką moich przyjaciół zabraliśmy się ostro do pracy. 
Pomysł i koncepcję takiego miejsca przedstawiliśmy dyrekcji Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, panu Arkadiuszowi 
Bieleckiemu, który ją poparł i pomógł w utworzeniu Izby Pamięci III 
Dywizjonu Myśliwskiego 6. Pułku Lotniczego z Lwowa. 

Przypomnijmy tym, którzy jeszcze nie wiedzą, że w sąsiedztwie szkoły 
stacjonował podczas II wojny światowej lwowski dywizjon lotniczy, 
którego piloci walczyli również w Bitwie o Anglię...
Dywizjon stacjonował na tym terenie od 31 sierpnia do 6 września 1939 r. 
Piloci dywizjonu lwowskiego - dokładnie jego dwóch eskadr, prowadzili 
działania wojenne broniąc ksawerowskiego nieba. Dowódcą jednej z eskadr 
był Władysław Szcześniewski, patron ZSCKR w Widzewie. Tuż przed 
wybuchem II wojny światowej w 1939 roku został przeniesiony do 6. Pułku 
Lotniczego we Lwowie. Objął tam dowództwo 161. Eskadry Myśliwskiej, 
wchodzącej w skład Lwowskiego III/6 Dywizjonu Myśliwskiego 
dowodzonego przez mjr. pil. Stanisława Morawskiego. Dywizjon 
wyposażony w samoloty PZL P-11 został przydzielony jako wsparcie 
lotnicze Armii „Łódź” i stacjonował w sąsiedztwie Pałacu Ksawerów. Piloci, 
którzy ewakuowali się z Ksawerowa po 6 września, trafili między innymi 
do Wielkiej Brytanii, gdzie brali udział w powietrznej bitwie o Anglię. 

Zresztą aranżacja drugiej, mniejszej salki, którą mamy w Izbie Pamięci, 
poświęcona będzie właśnie tej bitwie. Na razie jednak zbieramy eksponaty, 
planujemy, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik.

No właśnie, a skąd pochodzą eksponaty, które znajdują się w Izbie 
Pamięci? Nie da się ukryć, że szczególne wrażenie robi niebo na suficie 
pomieszczenia i podwieszone na nim modele samolotów.
Eksponaty, w szczególności materiały historyczne pochodzą ze zbiorów 
szkoły. Modele samolotów, kolaże zdjęć, historyczne wydruki czy makietę 
3D ze stacjonującymi samolotami i budynkiem Pałacu Ksawerów - 
wykonaliśmy wspólnie z przyjaciółmi. Część kupiliśmy - jak np. repliki 
mundurów, część przekazaliśmy z własnych kolekcji, są też pamiątki 
ksawerowian. Dlatego tutaj gorąco apeluję do czytelników i mieszkańców 
gminy, jeżeli ktoś z Państwa posiada w swoich domowych zbiorach 
i chciałby przekazać naszej izbie pamiątki historyczne z tamtego okresu, 
szczególnie te dotyczące tego terenu - lotniska i Pałacu Ksawerów, proszę 
o kontakt z sekretariatem ZSCKR w Widzewie. Każda, nawet najdrobniejsza 
pamiątka, jest dla mnie, dla Nas na wagę złota - bo drzwi do Izby Pamięci są 
otwarte dla wszystkich mieszkańców gminy Ksawerów. Wspomniał pan 
o niebie namalowanym na suficie przez znanego, lokalnego artystę „Kruka”. 
Mieliśmy taki pomysł, żeby podwieszone „na niebie” modele samolotów 
z tamtego okresu, pozorowały powietrzną walkę. I chyba nieźle wyszło, 
bo odwiedzający nas uczniowie są zachwyceni. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spokojnych, zdrowych świąt, a w nowym 
roku dalszego rozwoju Izby Pamięci.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie mieszkańców gminy i czytelników gazety, 
życząc pięknych, rodzinnych świąt. Oczywiście zapraszam do odwiedzin 
Izby Pamięci w ZSCKR w Wwidzewie. 

Pan Jacek Dziedziela w Izbie Pamięci ZSCKR w Widzewie, obok replik 

mundurów wojskowych z czasów II wojny światowej: pilota i asa 

przestworzy gen. Stanisława Skalskiego oraz pomocniczej, lotniczej 

służby kobiet 

Fot. Red.

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. J.Dziedziela

Fot. J.Dziedziela

Fragment makiety z budynkiem Pałacu Ksawerów i lotniskiem

z modelami samolotów, wojskowych samochodów i żołnierzy

Namalowane niebo i walka w przestworzach

Wyjątkowy powrót do przeszłości 

- takiej Izby Pamięci można tylko pozazdrościć
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Boże Narodzenie na kartach historii

(...) Przez lata gmina urzędowała w Pliszce i Rypułtowicach. Dopiero w 1871 
r. dziedzic Widzewa zaprosił urząd do siebie. W umowie spisanej 3 stycznia 
przed rejentem Władysławem Hercbergiem w Łodzi, Karol Lubowidzki 
podarował gminie – jak wyszczególniono - „przestrzeń gruntu mniej więcej 
dwie morgi nowopolskie (…) z zastrzeżeniem możności odzyskania gruntu 
w razie przeniesienia Urzędu Wójta”. Za 1000 rubli i glinę na cegły od 
Lubowidzkiego oraz składki zebrane od gospodarzy zbudowano gminny 
dom z obórką, składzikiem, szopą i kloaką.
Sekretarza gminy utrzymywał dziedzic. Lubowidzki użyczył mu mieszkania 
w folwarku, podarował dwie mleczne krowy i paszę dla nich. Na Boże 
Narodzenie sekretarz dostawał kosz z mięsiwem, wędlinami i trunkami z 
folwarcznej gorzelni. Skromną roczną pensję sekretarza – 150 rubli, 
wypłacała gmina. Wójt zarabiał niewiele więcej – 180 rubli.
Małe pomieszczenie w urzędzie przeznaczono na areszt dla złoczyńców. 
Klucz do kraty miał tylko wójt. Sprawców drobnych występków wójt mógł 
trzymać w areszcie nawet do trzech dni. Wójt nosił też drugi klucz - do 
gminnej kasy. Za jej zawartość odpowiadał własnym majątkiem, dlatego na 
urząd wybierano zwykle gospodarzy zamożnych (...)

(...) Ksawerowska kaplica „Przenajświętszej Częstochowskiej Bogurodzicy” 
zbudowana w 1899 roku była za ciasna. W Boże Narodzenie, Wielkanoc 
i święta maryjne wierni stali wokół niej, gdyż dla wielu zabrakło miejsca 
w środku. Wreszcie uznali, że powinni mieć swoją parafię, bo gdyby we wsi 
zamieszkał ksiądz, mógłby odprawiać kilka nabożeństw w niedziele oraz 
codzienne modły poranne. Zabiegając o utworzenie ksawerowskiej parafii, 
wierni pisali listy do kurii biskupiej w Łodzi i starosty w Łasku. Dopiero 
po kilku miesiącach starosta Jan Wallas przysłał do Urzędu Gminy Widzew 
pismo z pytaniami, czy – zdaniem wójta - potrzebna jest parafia i czy 
budowanie kościoła nie byłoby zbyt dużym obciążeniem dla mieszkańców 
gminy.
Odpowiedź była krótka: kaplica już stoi, potrzebna jest tylko plebania. 
W piśmie z 11 października 1930 r. wójt Widzewa Ignacy Stopczyński 
i sekretarz gminy Tomasz Wasilewski uświadomili staroście, że: „Ludność 
tutejsza jest elementem dość dobrym, głęboko religijnym, Polsce 
przychylnym. Pod wpływem duchownych daje się urobić, nabrać 
przekonania większego i wyrugować do reszty gdzieś na dnie duszy ukryte 
wrogie, choć mało szkodliwe zamiary”. A zatem ksiądz „na stałe” jest tutaj 
potrzebny.
Już w grudniu 1930 roku Rada Gminna była skłonna wydzierżawić nowej 
parafii ćwierć morgi z działki osady szkolnej w Ksawerowie – w sam raz pod 
plebanię i budynki gospodarcze. W protokole z posiedzenia władz gminy 
zanotowano, iż oprócz wójta Stopczyńskiego obecni byli radni: 
„L. Rutkowski, A. Bomba, St. Bomba, J. Kuchciak, P. Kolbe, Fr. Szczesio, 
W. Grala, M. Adamski, St. Papiewski, A. Dobros, J. Śpionek, A. Grambor”.
Miesiąc później zawiązał się Komitet Budowy Plebanii, w składzie: 
Stanisław Papiewski, Juliusz i Wacław Rozenbergowie, Józef i Oskar 
Krauzowie, Henryk Morawiec i Piotr Jagier. Ksawerowianie zakasali rękawy. 
Na plac budowy zwieźli żwir, wapno i polne kamienie. Kto miał, ten ofiarował 
drewno, gwoździe, farby.

(...) Ksawerowska kaplica, w której mogło się modlić do 80 dorosłych 
wiernych, została poświęcona w niedzielę 27 czerwca 1899 r. Tego samego 
dnia odprawiono pierwsze nabożeństwo. Odtąd niedzielne msze były 
sprawowane raz w miesiącu przez proboszcza Edwarda Szulca z Pabianic, 
który do Ksawerowa przyjeżdżał bryczką. Dopiero po kilku latach, gdy 
proboszcz fatygował się do Ksawerowa na zmianę z młodszym wikarym, 
wierni mogli częściej zachodzić do kaplicy, bo co dwa tygodnie, a także 
w Boże Narodzenie, Wielkanoc i święta maryjne. Obyczaj ten przetrwał 
do 1913 r., kiedy to nowy proboszcz – ks. Tomasz Świnarski, uznał, 
że w Ksawerowie należy odprawiać nabożeństwa w każdą niedzielę (...).

(...) Do obozu koncentracyjnego hitlerowcy wywieźli 52-letniego Stanisława 
Lobę z Teklina, uwięzionego 11 listopada 1939 roku – działacza 
patriotycznego Polskiego Związku Zachodniego, obrońcę Łodzi, 
do wybuchu wojny elektryka w tramwajach podmiejskich. Jego żona – 
Amalia (z domu Webersinke), pod naciskiem krewnych podpisała volkslistę, 
jednak nie pomogło to ocalić męża (...).
Starszego syna Amalii i  Stanisława Lobów hitlerowcy wcieli l i 
do Wehrmachtu. Podczas walk pod Noworosyjskiem w marcu 1943 r. Jerzy 
zdezerterował do Sowietów. Choć dowiódł, że nie jest Niemcem i dobrze 
mówił po polsku, Rosjanie długo mu nie ufali. W obozie jenieckim 
parokrotnie przesłuchali go śledczy z NKWD. Głodował. Na Boże 
Narodzenie jeńcy dostali obierki ziemniaków. „Ucieszyliśmy się, 
że wreszcie mamy co jeść” – wspominał Loba (...).

Przypominamy o możliwości odbioru darmowego egzemplarza książki 
przez mieszkańców Gminy Ksawerów za okazaniem pierwszej strony 
rozliczenia PIT za 2021 r. w którym miejsce zamieszkania stanowi gmina 
Ksawerów.
Po książkę można zgłaszać się w pok. 305 III p. Urzędu Gminy Ksawerów.

Poniższe fragmenty pochodzą z książki „Miedzy Nerem a Dobrzynką” - 
monografii o dziejach Ksawerowa. 

Kaplica zbudowana w 1899 roku stała frontem do drogi prowadzącej 
do Widzewa. Okalał ją solidny płot z polnych kamieni, cegieł i kutych 
elementów ozdobnych. Kaplicę poświęcono w niedzielę 27 czerwca
1899 r. Przy skromnym ołtarzu nabożeństwa odprawiał proboszcz Edward
Szulc z Pabianic, który do Ksawerowa przyjeżdżał bryczką.

Fot.  Archiwum Piotra Rozenberga Fot.  Archiwum parafii w Ksawerowie

Fot. Archiwum

Zanim utworzono parafię w Ksawerowie, wokół wsi stało co najmniej 
7 przydrożnych modlitewnych kapliczek (na zdjęciu kapliczka św. Jana)

Redakcja
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Po raz siódmy w przedszkolu w Szkole Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej odbył się Konkurs Logopedyczno – Recytatorski 
„Jesienna poezja”. Po dwóch latach mogliśmy znów spotkać się 
wszyscy razem i posłuchać pięknie recytowanych wierszy. Uczestnicy 
wspaniale przygotowali się do występu, nie zapominając także 
o dopasowanych do tematu wiersza strojach i rekwizytach. Zebrani 
goście: rodzice młodych artystów i ich nauczyciele wysłuchali m.in. 
wierszy o jesieni u fryzjera, o jeżyku i o szpakach odlatujących do 
ciepłych krajów.

Wyniki konkursu:

Kategoria trzylatków:

- I miejsce: Aleksandra Kozera (Przedszkole e-maluch, Ksawerów)

- II miejsce: Filip Cywiński (Przedszkole w Woli Zaradzyńskiej)

Kategoria czterolatków:

- I miejsce: Agata Prym, Aleksandra Kozera (Przedszkole miejskie nr 16, 
 Pabianice)

- II miejsce: Mia Szumko (Przedszkole w Woli Zaradzyńskiej)

- III miejsce: Mikołaj Chmiela (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
 Dzieciątka Jezus, Ksawerów), Mateusz Krawczuk (Przedszkole e-maluch, 
 Ksawerów)

Kategoria pięciolatków:

- I miejsce: Ala Rosiak (Przedszkole miejskie nr 16, Pabianice), Maja 
 Śmiałkowska (Przedszkole w Woli Zaradzyńskiej)

- II miejsce: Adam Popa (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ksawerowie), 
 Aleksandra Rutkowska (Przedszkole miejskie nr 4 w Pabianicach, 
 Bartłomiej Waliszewski (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie - 
 przedszkole w Widzewie)

- III miejsce: Jan Kucharek (Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek 
 Dzieciątka Jezus, Ksawerów), Maria Przyłoga (Przedszkole w Woli 
 Zaradzyńskiej), Jagoda Taraska (Przedszkole e-maluch, Ksawerów)

Nagrody książkowe zostały zakupione w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, sponsorem nagród była także 
Rada Rodziców. Występy oceniało jury w składzie: Małgorzata Ropęga, 
kierownik pabianickiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi, 
Elżbieta Świgulska, pracownik Biblioteki w Gminnym Domu Kultury 
w Ksawerowie, Sylwia Krieger, bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej 
im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.

Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe tekstu, tempo, intonacja oraz 
ogólny wyraz artystyczny. W konkursie wzięły udział przedszkolaki z placówek 
gmin Ksawerów i Pabianice.

Składniki na ciasto:
- 450 g mąki pszennej
- 250 ml ciepłego mleka
- 50 g rozpuszczonego masła
- 2 żółtka
- 25 g świeżych drożdży
- 1 łyżka cukru
- płaska łyżeczka soli
- olej do nasmarowania formy
- 1 jajko do posmarowania kulebiaków 

Przygotowanie:
Grzyby namocz w gorącej wodzie przez całą noc. Następnie ugotuj je 
w wodzie przez około 10-15 minut, aż będą miękkie. Cebulę i kapustę 
drobno posiekaj. Na odrobinie oleju podsmaż cebulę żeby się lekko 
zeszkliła. Dodaj pokrojone na mniejsze kawałki ugotowane grzyby 
oraz kapustę i zalej 1 szklanką wody (tej z gotowania grzybów). Gotuj 
przez 20-30 minut, aż wszystko zmięknie i woda wyparuje. Dopraw 
solą i pieprzem.
Do miski dodaj mleko, 2 łyżki mąki i drożdże. Wymieszaj wszystko 
dokładnie - drożdże muszą rozpuścić się w mleku. Odstaw na 10-15 
minut w ciepłe miejsce. Po tym czasie wyrabiaj ciasto do momentu, 
kiedy będzie jednolite i elastyczne (opcjonalnie dodaj nieco więcej 
mąki). Ciasto odstaw do wyrośnięcia na 1 godzinę. Misę należy w tym 
czasie przykryć folią spożywczą.
Po wyrośnięciu wyjmij ciasto z misy. Rozwałkuj je na blacie 
posypanym mąką na prostokąt (nieco większym niż blacha do 
pieczenia). Na środku ułóż całość farszu a następnie zawijaj tworząc 
roladę. Blachę nasmaruj olejem i włóż do niej ciasto. Odstaw kulebiak 
jeszcze na 20 minut do wyrośnięcia, a w tym czasie rozgrzej piekarnik 
do 175 stopni. Kulebiak nasmaruj roztrzepanym jajkiem z dodatkiem 
odrobiny mleka i wstaw do piekarnika. Piecz przez 40 minut, 
aż kulebiak urośnie i pięknie się zazłoci. Smacznego!

Składniki farsz:
- 30 g suszonych grzybów
- 300 g kapusty kiszonej
- ½ cebuli
-  sól
- pieprz

Redakcja / nietylkopasta.pl
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Uczestnicy jesiennego konkursu

Fot. Red.

Fot. przyslijprzepis.pl

Świąteczny kulebiak z kapustą i grzybami 

„Jesienna poezja” na przedszkolnej scenieWigilijny kulebiak
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Nowy sztandar dla Szkoły Podstawowej

w Woli Zaradzyńskiej
Spotkanie autorskie Markiem Michalakiem

Dzień Zdrowego Śniadania

100 na 100 - czyli pierwszy prezent dla szkoły

Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, 
w tym roku obchodzi dostojny jubileusz 100-lecia istnienia. Rok 
szkolny 2022/2023 został ogłoszony "Rokiem obchodów 100 - lecia 
szkoły". Pierwszy prezent z okazji jubileuszu przyszykowali obecni 
uczniowie klasy 4 wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Marzanną 
Ludziejewską. 

18 listopada br. w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana 
w Ksawerowie odbyło się wyjątkowe spotkanie z Markiem 
Michalakiem, byłym rzecznikiem Praw Dziecka,  autorem wielu pozycji 
skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych. 

Marek Michalak jest także działaczem społecznym, współtwórcą Centrum 
Przy jaźni  Dz iec ięce j ,  przewodniczącym Międzynarodowego 
Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz laureatem wielu odznaczeń 
i wyróżnień. 
W spotkaniu mieli możliwość uczestniczyć uczniowie z klas piątych i 3c. 
„Opowieści o tym, co w życiu ważne”, były świetnym pretekstem do rozmowy 
o wartościach i prawach dziecka.  To piękna i wartościowa książka dla dzieci 
(tych nieco starszych również) o sile uczuć i słów. Możemy odnaleźć w niej 
odpowiedzi na nurtujące pytania i wyjaśnienie takich pojęć jak: miłość, 
tolerancja, odwaga, szacunek.
Były autografy, zdjęcia i wpis do szkolnej kroniki. Po spotkaniu autor złożył 
swój podpis pod Kodeksem Prawa Dziecka.

„Spotkanie - uczta. Prawdziwy dialog pokoleń. Opowieści o tym, co w życiu 
ważne byly świetnym pretekstem do rozmowy o wartościach i prawach 
dziecka. Pytań dziesiątki. Świetne wnioski. Serce rośnie”. Marek Michalak

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Przed szkołą w pogodny, jesienny dzień w ruch poszły grabie i łopaty. 
Efekty tej pracy zobaczymy na wiosnę, kiedy to nasze oczy będzie 
cieszyć bardzo widowiskowy, tulipanowy prezent - 100 tulipanów na 100 lat

Marek Michalak

Fot. ZSP w Ksawerowie

Uczniowie podczas spotkania z wyjątkowym gościem

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie obchodzili w listopadzie 
Dzień Zdrowego Śniadania. Na zajęciach z wychowawcą  ze zdrowych 
i pełnych witamin produktów spożywczych przygotowali smaczne 
i kolorowe przekąski. Jednym słowem SAMO ZDROWIE! 

Fot. ZSP w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie
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Bicie rekordu czytania

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie podczas bicia rekordu we wspólnym czytaniu

Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie brała 
udział w III Międzynarodowej Edycji VII Ogólnopolskiej Akcji Bicia 
Rekordu Czytania w liczbie osób czytających w tym samym czasie. 

Wydarzenie to zostało  zrealizowane w ramach Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta 
dzieciom. Do zaangażowania w akcję zaproszono całą społeczność szkoły 
w Ksawerowie - uczniów, nauczycieli, a także pracowników administracji. 
W wyznaczonym dniu każdy przyniósł swoją ulubioną książkę i czytał ją 
w strefie czytania. 
Z pewnością możemy powiedzieć, że pobiliśmy rekord, ponieważ w tym 
samym czasie czytało 550 osób!

BohaterOn - włącz historię

Już od 5 lat Szkoła Podstawowa im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 
bierze udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn - włącz historię! Celem 
tej kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 
Powstania Warszawskiego. 

Uczniowie klas: 4a, 4c, 6a, 6b, 8b i 8c brali udział w zajęciach poświęconych 
Powstaniu Warszawskiemu i codziennemu życiu ludzi w czasie okupacji. 
Oprócz tego klasy biorące udział w kampanii wraz z wychowawcami 
tworzyły kartki, życzenia, plakaty, flagi, serca, które potem były wstawiane 
na stronę  www.dumnizpowstancow.pl 

Uczniowie, uczestnicy akcji BohaterOn - włącz historię

Policjanci w przedszkolu

„Zerówkę” z oddziałów przedszkolnych w Ksawerowie odwiedzili 
policjanci. Dzieci zobaczyły prawdziwe policyjne kajdanki, z radością 
przymierzały czapkę oraz kamizelkę odblaskową. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Fotografie wykonał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Policjanci zwrócili uwagę dzieci na kolor umundurowania oraz opowiedzieli
na czym polega ich praca. Największą jednak atrakcją był samochód 
policyjny, który zaparkował na terenie przedszkola w Widzewie. 
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci.
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Święto Pluszowego Misia
Święto Niepodległości i pasowanie

na przedszkolaka

Andrzejki i cyrk Heca

Dzieci ze wszystkich oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Ksawerowie, uczestniczyły w obchodach Dnia 
Pluszowego Misia.

Każdemu przedszkolakowi towarzyszył w tym dniu przyjaciel miś lub 
misiowe akcesoria (np. opaska). Dzieci zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w „misiowej krainie”. Upiekły też pyszne ciasteczka, które zjadły 
na podwieczorek. Mniam. 

10 listopada w oddziałach przedszkolnych w Widzewie odbyło się 
uroczyste świętowanie Dnia Niepodległości połączone  z uroczystym 
pasowaniem na przedszkolaka. 

Dzieci wystąpiły w pięknym, patriotycznym programie artystycznym 
i wspólnie z rodzicami zaśpiewały hymn Polski. Powaga tej doniosłej chwili 
dała się odczuć wszystkim przedszkolakom. Było bardzo odświętnie 
i uroczyście. Poprzez udział w tego typu uroczystościach przedszkolaki 
od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu i kształtują pozytywne postawy.

Z okazji Andrzejek u przedszkolaków z naszej gminy gościli wyjątkowi 
goście - artyści z cyrku Heca, którzy zachwycali, fascynowali 
i rozweselali do łez całą publiczność.

Podczas bogatego programu sztuki cyrkowej dzieci mogły podziwiać 
żonglerkę różnymi przedmiotami, pokaz jazdy na monocyklu, akrobacje, 
tresurę węża i szczura czy zabawę z klaunem. Przedszkolaki brały również 
udział w grach i zabawach andrzejkowych zorganizowanych przez 
nauczycielki. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Dzień Pluszowego Misia

Obchody Święta Niepodległości

Fotografie wykonał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Obecność prawdziwego węża była wielką niespodzianką
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30 listopada br. trójka uczestników tegorocznej „Lokomotywy 
po wiedzę Eco Fashion”, pojechała na finał do Łódzkiego Domu 
Kultury, po I, II i III miejsce w swojej grupie.

Młodzi ksawerowianie otrzymali nagrody za projekt i wykonanie stroju ECO. 
Jeszcze raz wielkie gratulacje i do zobaczenia przy innych projektach.

25 listopada br. w sali kominkowej GDKzB zabrzmiały największe 
przeboje lat 20-tych i 30-tych. Licznie zgromadzona widownia mogła 
poczuć magię i klimat przebojów z tamtych lat.   

Uczestnicy Studia Piosenki GDKzB pod kierownictwem Olgi Fidrysiak-
Myszkowskiej zaśpiewali takie przeboje jak „Ta ostatnia niedziela”, „Ada, 
to nie wypada” czy „Na pierwszy znak”. Na scenie królowały krótkie fryzury, 
opaski z piórami i błyszczące naszyjniki. Publiczność bawiła się świetnie!

Tak bawili się nasi seniorzy na Andrzejkach w GDKzB. Były wróżby, 
śpiewy, tańce i uśmiechy na twarzach. Jedno jest pewne - wielu 
uczestników wróciło do swoich domów z pozytywną wróżbą 
na najbliższy czas.

Finał „Lokomotywy po wiedzę Eco Fashion” „Miłość Ci wszystko wybaczy”

Andrzejki w GDKzB

GDKzB

GDKzB

GDKzB

Fotografie wykonał GDKzB w Ksawerowie

Nasi laureaci w swoich oryginalnych ECO strojach

Seniorzy jak zwykle dopisali - Andrzejki w GDKzB
Uczestnicy kreatywnych zajęć plastycznych „Świat Artysty”
- tym razem w plenerze, z pierwszym bałwanem tej zimy

Wokaliści Studia Piosenki w aranżacji lat 20-tych i 30-tych
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W listopadzie nasi młodzicy walczyli w Bełchatowie na Otwartych 
Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w zapasach w stylu 
klasycznym pod patronatem Prezesa PGE Polska.  

Chłopcy z naszej gminy (trzech uczniów Szkoły Podstawowej w Ksawerowie 
i jeden uczeń Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej), których trenuje 
ksawerowianin Mariusz Łechtański, zdobyli łącznie 4 medale!

Równolegle do naszych młodzików na matach w Wierzbicy rywalizowały 
dzieci z młodszej grupy pod wodzą trenera Bogusława Bandzierza. 

Złoty medal wywalczyła Lena Binek (kat. 27 kg), srebrny Piotr Kuchler 
(kat. 32 kg) a brązowy Antek Gołaszewski (kat. 42 kg). Wielkie brawa dla 
wszystkich zawodników oraz rodziców, którzy dopingowali młodych 
sportowców.

Nie ma mocnych na naszych zapaśników!

Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportów i Rekreacji w Zgierzu. 
Dziewczęta będą reprezentować szkołę w Finale Wojewódzkim w Rawie 
Mazowieckiej. Lena i Jagoda przygotowywały się do zawodów pod okiem 
nauczyciela wychowania fizycznego p. Pawła Kasznickiego. Gratulujemy 
sukcesu i trzymamy kciuki!

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym

Wygrana ministrantów z Ksawerowa

Fot. SP w Woli Zaradzyńskiej

Nasze mistrzynie tenisa stołowego

Uczennice Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej Lena Miszczak 
i Jagoda Jurga wzięły udział w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym, w którym zdobyły II miejsce.     

3 grudnia br. ministranci z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie rozegrali  towarzyski mecz w piłkę nożną 
z ministrantami z parafii Parzno. Po emocjonującym pojedynku 
wygraliśmy 3:1. Gratulacje! 

Fot. Piotr Tokarczyk

Nasi medaliści: Dawid Hofman (pierwszy z prawej, SP Ksawerów),
Bartosz Gołaszewski (drugi z prawej, SP Ksawerów), Wiktor Wiąckiewicz
(trzeci z prawej, SP Ksawerów), Fabian Majchrzak (obok trenera, 
SP Wola Zaradzyńska)

Redakcja

Fot. Archiwum

Medaliści z grupy dziecięcej

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie
Fot. Parafia MBC w Ksawerowie

Piłkarze z parafii w Ksawerowie

Więcej dowiesz się na...

www.ugminy.ksawerow.com
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Cierpliwie i konsekwentnie budujemy

w Ksawerowie „koszykarską markę”

Bartosz Śpiewak

Fot. Red.Rozmowa z Bartoszem Śpiewakiem, członkiem 
zarządu i dyrektorem sportowym Klubu 
Sportowego Basket 4EVER Ksawerów.

Kiedy rozmawialiśmy dwa i pół roku 
temu o wyzwaniach dla klubu, 
o sportowych marzeniach powiedział 
Pan, że taką jakościową zmianą byłaby 
dla Was gra w II lidze koszykówki kobiet 
i te marzenia się spełniły. 
Tak, marzenia się spełniły, chociaż ja bym 
raczej powiedział, że marzenia trzeba spełniać, bo one same się nie 
spełniają, albo dzieje się tak bardzo rzadko. Ja działam właśnie według tej 
zasady, że marzeniom trzeba pomagać, dążyć do ich zrealizowania. I tak 
było w klubie – kierunek był jeden: dążyliśmy do domknięcia tak zwanej 
piramidy szkolenia poprzez uruchomienie drużyny seniorskiej i zgłoszenie 
drużyny do rozgrywek w II lidze. Przy okazji wyjaśnienie dla tych, którzy 
mniej interesują się koszykówką i mogliby zapytać: to nie awansowaliście do 
II ligi? Nie, bo do drugiej ligi nie można awansować. Jest to najniższa klasa 
rozgrywkowa w Polsce w kobiecej lidze seniorskiej. Po prostu trzeba do tych 
rozgrywek zgłosić zespół. Problem w tym, że najpierw trzeba go mieć, trzeba 
mieć odpowiedni budżet klubu, aby się do tych rozgrywek zgłosić. I do tego 
doszliśmy, choć nie było to łatwe, ponieważ na przykład praca ze starszą 
młodzieżą musi być na tyle stabilna i zachęcająca dla już prawie dorosłych 
koszykarek, aby chciały u nas nadal uprawiać tę dyscyplinę. Tu potrzeba 
naprawdę wiele czynników, aby zachęcić dziewczyny do grania w II lidze, 
ponieważ zawodniczki w tym wieku już studiują, mają swoją pracę 
i nierzadko już własne rodziny. Trzeba na tyle podtrzymywać i podsycać ich 
pasję, aby chciały grać dla klubu. I to udało nam się zrobić, między innymi 
dlatego, że od kilku lat byliśmy nakierowani na ten cel, dbaliśmy o właściwy 
rozwój klubu i wciąż to robimy.

Drugoligowy debiut, mecz z SMS PZKOSZ II ŁOMIANKI, rozegraliście 
przed własną publicznością. Spotkanie przegrane – pewnie 
marzyliście na otwarcie o lepszym wyniku?
W tym sezonie nie patrzymy mocno na wyniki w II lidze. Jest to nasz 
debiutancki sezon, wyniki schodzą na dalszy plan, można powiedzieć, 
że jako klub, drużyna, uczymy się tej seniorskiej ligi. Potrzeba trochę czasu, 
żeby dziewczyny mentalnie zrobiły przeskok z koszykówki młodzieżowej 
do seniorskiej, abyśmy zaaklimatyzowali się w tych rozgrywkach. 
Od zespołu oczekujemy przede wszystkim jakości i realizacji założeń 
taktycznych trenerów. Dodam tylko, że drużyna SMS PZKOSZ II Łomianki 
wyrasta na lidera grupy, więc tym bardziej wynik naszego meczu z nimi nie 
dziwi.

Mówił Pan, że w tym sezonie wyniki w II lidzie schodzą na dalszy plan, 
ale pewnie nie oznacza to, że nie mają dla was żadnego znaczenia?
Jasne, że mają – jest duża szansa na to, że w drugiej części sezonu, dzięki 
zajęciu trzeciego miejsca w grupie w sezonie zasadniczym dostaniemy się 
do grupy, która będzie walczyć o awans do I ligi. Myślę, że to byłby szczyt 
naszych możliwości w tym rozgrywkach. Czas pokaże, czy tę szansę 
wykorzystamy – oczywiście nie zapowiadam, że awansujemy w tym sezonie 
do I ligi, na to nikt raczej nie liczy.

B4EK podkreśla, że chce rozwijać się w oparciu o swój własny 
potencjał, bazować na sobie, na własnych zawodniczkach. Tak jest 
nadal, czy teraz będziecie szukać wzmocnienia poza klubową kadrą?
Tak jest nadal, bazujemy przede wszystkim na naszych zawodniczkach, 
które od kilku lat doskonalą u nas koszykarskie rzemiosło. Cały czas 
szukamy jednak młodych, perspektywicznych zawodniczek, które chciałyby 
się u nas rozwijać, zarówno w młodzieżowej koszykówce, jak i ogrywać 
w lidze seniorskiej. Myślę, że to optymalny plan na tę chwilę, a na szukanie 
dorosłych, doświadczonych zawodniczek przyjdzie czas, kiedy zaczniemy 
w klubie myśleć o wyższych celach. Mamy w młodszych drużynach kilka 
bardzo dobrze zapowiadających się zawodniczek, które w najbliższych 
latach powinny zasilić drużynę seniorską.

Przybywa zawodniczek, które trenują w B4EK? 
Powoli osiągamy poziom, w którym zawodniczek w danym sezonie już nie 
będzie przybywać. Mamy grupę „koszyczków”, to znaczy zawodniczek 
w wieku 5-7 lat, które już zaczynają swoją przygodę z koszykówką, mamy 
również drużynę seniorską. Piramida szkoleniowa została więc w tym roku 
domknięta. Wychodzimy z założenia, że dziewczyny, zawodniczki muszą 
czuć na sto procent, że chcą część swojego życia poświęcić tej pasji, jaką 
jest koszykówka. Bo trenowanie w każdej dyscyplinie na wyższym poziomie, 
to wiele wyzwań i wyborów, które stoją przed młodymi zawodniczkami. 
Na pewnym etapie szkolenia jakość musi wziąć górę nad ilością, jeśli chce 
się osiągać sportowe szczyty. Jednak liczba najmłodszych dziewcząt, 
chcących w naszym klubie uprawiać koszykówkę ciągle nas zaskakuje 
i mocno raduje. I wciąż zapraszamy wszystkie chętne dzieci do uprawiania 
tego fantastycznego sportu, jakim jest koszykówka.

A finanse? Wspomniał Pan, że gra w ogólnopolskiej lidze to także 
większe koszty. Nie ma z tym problemu w B4EK? 
Rzeczywiście, drużyna seniorska to dodatkowe, niemałe koszty dla klubu. 
Dalekie wyjazdy na mecze, jak na przykład do Lublina czy Sokołowa 
Podlaskiego generują koszty, których wcześniej nie było. Jednak 
do każdego nowego sezonu przystępujemy z chłodną głową, planując 
wszystko, sprawdzając, czy damy radę z finansami. Tak też było w tym 
sezonie: długo zastanawialiśmy się, czy budżet, którym dysponujemy, 
pozwoli nam już w tym roku wystartować w II lidze. Ostatecznie podjęliśmy 
tę historyczną dla klubu decyzję, choć ten rok jest wyjątkowy pod względem 
wielu zawirowań na świecie, jak i w Polsce. 

Jesteście klubem, który ma już swoją markę na krajowym 
koszykarskim rynku? 
Koszykarską markę wyrabiamy sobie od początku istnienia klubu. Mozolnie, 
z ogromną cierpliwością. Największą reklamą dla klubu jest od kilku lat 
udział w Mistrzostwach Polski zarówno w rozgrywkach 5x5 jak 
i rozgrywkach 3x3 oraz udział w ogólnopolskich i międzynarodowych 
turniejach towarzyskich. 

Co jeszcze jest w planach klubu?
Najważniejszy plan klubu w każdym sezonie to stabilizacja. Ja jestem 
realistą z nutką optymizmu, ale życie i doświadczenie nauczyły mnie pokory. 
Chęć szybkiego rozwoju i sięganie zbyt szybko po najwyższe cele „położyło” 
niejeden klub. I dlatego powtarzam sobie: pokora, pokora i jeszcze raz 
pokora. Nie ma drogi na skróty, na wszystko potrzebny jest czas, jeśli 
będziemy chcieli go niemądrze wyprzedzić, ominąć, to on szybko 
zweryfikuje nasze marzenia. 

Rozmawiał Bartosz Chmiela



W W W. G M IN A. KSAWEROW. C O M nr 9/202228

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć wszystkim sympatykom naszego klubu najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy jak najwięcej pozytywnych, sportowych emocji,
wiele radości i satysfakcji z gry naszych zespołów oraz wspólnego i głośnego dopingu.

zawodnicy, rodzice, trenerzy oraz zarząd 
GKS Ksawerów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć wszystkim sympatykom naszego klubu najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy jak najwięcej pozytywnych, sportowych emocji,
wiele radości i satysfakcji z gry naszych zespołów oraz wspólnego i głośnego dopingu.

zawodnicy, rodzice, trenerzy oraz zarząd 
GKS Ksawerów

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. 40 proc. 
całkowitej kwoty podatku dochodowego płaconego 
przez osoby fizyczne i niecałe 7 procent 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

Zabezpiecz wodomierz na zimę

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów przypomina o zabezpieczeniu 
wodomierzy w okresie zimowym przed niskimi temperaturami.

Wodomierze, które są w nieogrzewanych pomieszczeniach, należy chronić 
przed mrozem poprzez: uszczelnienie okien, instalację elektrycznych kabli 
grzejnych. Studzienki należy ocieplić styropianem lub innymi materiałami 
izolacyjnymi. Zniszczenie wodomierzy może spowodować poważne straty 
materialne, a koszt usunięcia szkody ponoszą właściciele nieruchomości. 

SPORT / WAŻNE INFORMACJE

Uszkodzone wodomierze

Fot. GJ Wod-Kan Ksawerów

Zabezpieczmy pomieszczenie w którym zamontowany jest 
wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4°C. Uchronisz 
w ten sposób nie tylko siebie, ale również sąsiadów, przed 
ewentualnymi kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów
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