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Marta Świerczyńska sołtysem 
sołectwa Ksawerów-Zachód
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W piątkowe popołudnie, 1 lutego br. gmina Ksawerów po raz siódmy wyróżniła 
lokalnych przedsiębiorców, którzy swoją działalnością wspierają różne inicjatywy 
na naszym terenie.   strona 2

W gminie Ksawerów biznes rozkwita
- VII Uroczyste Spotkanie z Przedsiębiorcami

Fot. Red.

Fot. Red.

Szanowne Panie!
Z okazji Waszego święta - Dnia Kobiet, 
pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze 
życzenia. To dzięki Wam drogie Panie, 
każdy dzień jest piękniejszy! 

Fot. Red.

Fot. Red.

wójt gminy Ksawerów

Adam Topolski

przewodniczący Rady Gminy Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk
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Wyróżniliśmy lokalny biznes - VII Uroczyste Spotkanie z Przedsiębiorcami

W piątkowe popołudnie (1 lutego br.) gmina Ksawerów po raz siódmy 
wyróżniła lokalnych przedsiębiorców, którzy swoją działalnością wspierają 
różne inicjatywy na naszym terenie.
 
- Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli naszego lokalnego biznesu. 
Zarówno dużych i mocnych graczy, jak i mniejszych oraz drobnych 
przedsiębiorców. Wasza działalność i lokalny patriotyzm dowodzą temu, 
że w gminie Ksawerów możemy żyć spokojnie i bezpiecznie. To Wy szanowni 
mieszkańcy, jesteście solą tej ziemi. Za to bardzo dziękuję - tymi słowami 
przywitał zebranych gospodarz wójt Adam Topolski.
 
Podczas tegorocznego VII Uroczystego Spotkania z Przedsiębiorcami 
(które jak co roku odbyło się w zabytkowym Pałacu Ksawerów), symboliczną 
różę oraz statuetkę w podziękowaniu za wsparcie organizacyjne, finansowe, 
rzeczowe oraz zaangażowanie w życie społeczności gminy Ksawerów 
otrzymali:
·PPHU Wojciech Grala - firma wspiera działalność sportową na terenie 
naszej gminy,
·Paweł Kasznicki (wyróżnienie odebrała Lucyna Kasznicka, żona 
przedsiębiorcy) – właściciel firmy ACTIVE & DANCE, który od wielu lat 
propaguje zdrowy styl życia poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie. Przedsiębiorca otrzymał wyróżnienie za szczególne 
zaangażowanie w realizację projektów sportowych oraz wspieranie 
wszelkich akcji charytatywnych.

Podobnie jak w roku poprzednim, również w tym roku zostały wręczone 
dodatkowe wyróżnienia w postaci pamiątkowych grawertonów. Nagrody, 
przyznawane za wieloletnie wspieranie działań społeczno-kulturalnych 
na terenie gminy, otrzymali:
·Piotr Mach – właściciel firmy MATEX, który od wielu lat wspiera działalność 
kulturalną na naszym terenie. Wielokrotny fundator wartościowych 
nagród i kart podarunkowych na wszelkiego rodzaju imprezach, również 
tych charytatywnych. Kryształową różę otrzymał w 2016 r. podczas 
IV Uroczystego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Fotografie wykonała redakcja

Piotr Zarębski (z lewej) i Andrzej Furman (obok) odebrali wyróżnienia za wieloletnie wspieranie działań społeczno-kulturalnych na terenie gminy Ksawerów, 

na zdjęciu z włodarzami naszej gminy - wójtem Adamem Topolskim i przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem

Goście uroczystości
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·Piotr Zarębski
najmłodszych sportowców, wspierając równie chętnie organizację 
wszelkich imprez kulturalnych. Jako jeden z pierwszych przedsiębiorców 
z naszego terenu został odznaczony kryształową różą w 2014 r.

·Andrzej Furman - przedstawiciel Aflofarm Farmacja Polska, firmy zawsze 
otwartej na współpracę przy organizacji Festynu Rodzinnego i chętnie 
wspierającej działalność kulturalną Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 
w Ksawerowie od samego początku jego istnienia. Pierwsze odznaczenie 
kryształową różą firma otrzymała w 2014 r. podczas II Uroczystego 
Spotkania z Przedsiębiorcami.

· Jan Sobczak – właściciel "KOLOREXU", który od początku istnienia 
Gminnego Domu Kultury z Biblioteką wspiera jego działalność. Zawsze 
otwarty na propozycje współpracy. Pierwszy raz firma została odznaczona 
w 2014 r.

 - który swoje wsparcie finansowe kieruje zarówno w stronę 

W spotkaniu udział wzięli ponadto zaproszeni goście: 
Polak (posłowie RP), Krzysztof Ciebiada (wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego), Dorota Więckowska (radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego), Krzysztof Habura (starosta Powiatu 
Pabianickiego), Wioletta Domańska (radna Powiatu Pabianickiego), 
Monika Sroczyńska (sekretarz gminy Ksawerów), Izabela Witaszek 
(dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego 
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego), Krzysztof Ochnicki (kierownik 
Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem 
w Krajowym Ośrodku Wspomagania Rolnictwa), Magdalena Werstak 
(dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach), Krzysztof Jędraszek 
(Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pabianicach), Arkadiusz Bielecki 
(dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego), radni gminy 
Ksawerów na czele z przewodniczącym Rady Gminy - Arkadiuszem 
Jędrzejczykiem, sołysi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 

Artur Dunin i Piotr 

W tym wyjątkowym dniu wnętrze Pałacu Ksawerów zostało wypełnione 
pracami naszego lokalnego artysty – Henryka Kowalskiego. Spotkanie 
uświetniły swoimi występami wokalistki Studia Piosenki z Gminnego Domu 
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przygotowane przez Olgę Fidrysiak – 
Myszkowską: Karolina Stępień, Paulina Suchcicka oraz Marysia Olejniczak. 
Wokalistkom towarzyszył zespół muzyczny w składzie: Michał Makulski 
(fortepian), Michał Nowak (gitara basowa), Tomasz Stachurski (perkusja), 
Piotr Cedzyński (trąbka), Marek Smuga - dyrektor GDKzB w Ksawerowie 
(saksofon), a tegoroczne spotkanie poprowadziła znana dziennikarka 
i prezenterka telewizyjna - Magdalena Michalak.

Fotografie wykonała redakcja

Redakcja

Magdalena Werstak - dyrektor PUP w Pabianicach 

oraz Krzysztof Habura starosta Powiatu Pabianickiego

Dr Włodzimierz Ziółkowski - dziekan w WSIiU w Łodzi

...Paulina Suchcicka...

Przy mikrofonie Karolina Stępień...

...oraz Marysia Olejniczak

Samorządowcy i przedstawiciele biznesu
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Ambitne plany wójta i nowej Rady Gminy - czy uda się je zrealizować w tym roku?

Ksawerów przyspiesza - plan prac inwestycyjnych jest jeszcze większy, 
niż w roku ubiegłym. Aż 20 mln złotych planuje przeznaczyć na wydatki 
inwestycyjne samorząd gminy Ksawerów w bieżącym 2019 r. Kwota robi 
wrażenie, bo zakres zadań jest naprawdę potężny. Poniżej prezentujemy 
kilka z zaplanowanych inwestycji. 

- Budowa nowego zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW-ie w Nowej Gadce 
(koszt ok. 420 tys. zł).

- Modernizacja SUW (Stacji Uzdatniania Wody) w Ksawerowie (koszt ok. 100 
tys. zł).

- Mamy pozwolenie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: 
Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, 
Tylnej oraz Twardej (jeżeli uda się pozyskać środki finansowe z zewnątrz, 
prace I etapu może rozpoczną się w br.).

- Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Szerokiej do ul. Jana Pawła II 
(trwają prace projektowe).

- Budowa połączenia drogowego ul. Giełdowej/ul. Miele z drogą powiatową 
ul. Rypułtowicką (ok. 200 m drogi na terenie gminy Ksawerów oraz 
połączenie drogi serwisowej S14 z rondem, które zostanie zbudowane 
w ul. Rypułtowickiej). Dokumentacja projektowa na to zadanie została 
sfinansowana przez ŁSSE, która dofinansuje realizację całego zadania 
na poziomie ok. 95%.  

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Bema (koszt ok. 1,2 mln zł).

Dowiedz się więcej na...

www.ksawerow.4bip.pl (zakładka )Finanse Gminy

- Budowa oświetlenia w ulicach: Spokojnej, Granitowej, Chmielnej, 
Kosmowskiej, Świerkowej, Tylnej, Twardej, Południowej, Towarowej, 
Hurtowej, Giełdowej, Miele (z chwilą otrzymania dofinansowania).

- Budowa placu zabaw i siłowni przy ul. Kosmowskiej (koszt ok. 70 tys. zł).

Fotografie wykonała redakcja

Przy ul. Kosmowskiej powstanie kolejny plac zabaw

Ulica Bema zostanie gruntownie przebudowana

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, 
Akacjowej, Łąkowej, Polnej, Świerkowej, 
Tylnej oraz Twardej została podzielona
na pięć etapów, a zakres inwestycji jest
naprawdę potężny 

- Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Wiosennej, 
Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej 
w ul. Kościuszki (koszt ok. 2 mln zł).

- Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Karminowej 
i Kosmowskiej (na odcinku od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej, koszt ok. 200 
tys. zł).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap ul. Wolska, II etap el. Jana 
Pawła II i ul. Pocztowa, III etap ul. Wschodnia, IV Etap ul. Szkolna (koszt 
ok. 1,5 mln zł).

- Przebudowa ul. Kościuszki wraz z pracami rekompozycyjnymi w ramach 
zagospodarowania zieleni parkowej przy Urzędzie Gminy Ksawerów (koszt 
ok. 100 tys. zł).

- Przebudowa ulicy Kosmowskiej (od ul. Różanej do ul. Wolskiej, jeżeli 
otrzymamy dotację w ramach programu "Drogi dojazdowe do pól").

- Projekt na przebudowę ul. Żytniej (z odwodnieniem), ul. Pomorskiej oraz 
ul. Spółdzielczej koszt ok. 50 tys. zł).

Redakcja
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VI i VII Sesja Rady Gminy Ksawerów Marta Świerczyńska 
sołtysem sołectwa Ksawerów-Zachód

30 stycznia oraz 27 lutego radni obradowali po raz szósty i siódmy w tym 
roku. Spotkania przedstawicieli naszego lokalnego samorządu miały 
miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ksawerów.

Radni, poza uchwaleniem tegorocznego budżetu gminy i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla gminy (na lata 2019-2037), dyskutowali nt. zmian 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w temacie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów (od dn. 1 lipca br. zmieni się sposób 
zbierania papieru, który nie będzie już trafiał do pojemnika na odpady 
suche z żółtym oznaczeniem). Na ostatniej sesji przywitany został nowy 
kierownik Posterunku Policji w Ksawerowie nadkom. Marek Gumola 
(rozmowa w kolejnym wydaniu gazety). Poprzedni kierownik, kom. Piotr 
Adamczyk, przeszedł do KPP w Pabianicach. 

Zachęcamy mieszkańców do osobistego uczestnictwa w obradach, 
a zainteresowanym przypominamy o możliwości śledzenia sesji "na żywo" 
w internecie (www.gmina.ksawerow.com zakładka gmina on-line).

25 lutego br. dobiegła końca 5-letnia kadencja sołtysa Michała 
Błaszkowskiego (sołectwo Ksawerów - Zachód) oraz wspomagającej jego 
działalność rady sołeckiej.

Dotychczasowy sołtys zasiądzie w nowej radzie sołeckiej, a jego obowiązki 
(tak zdecydowali w głosowaniu mieszkańcy sołectwa) będzie pełniła Marta 
Świerczyńska. Nowa sołtys jest rodowitą mieszkanką Ksawerowa, 
ma wykształcenie pedagogiczne i mnóstwo energii do działania.
Nową radę sołecką reprezentują: Urszula Bielecka, Michał Błaszkowski, 
Wojciech Kuśmierek, Sabina Pachucka, Roman Sopala, Anna Wiśniewska.

Redakcja

Redakcja

W poniedziałek

Fotografie wykonała redakcja

Sołtys Marta Świerczyńska przyjęła gratulacje od mieszkańców

Prowadząca zebranie wiejskie sekretarz gminy Monika Sroczyńska

i dotychczasowy sołtys Michał Błaszkowski

Mieszkańcy w trakcie zebrania sołeckiego

Obrady VII sesji

Nowy kierownik Posterunku Policji w naszej gminie nadkom. Marek Gumola

(z prawej) z pierwszym z-cą komendanta powiatowego Policji w Pabianicach

nadkom. Mariuszem Siejką (w środku) i dotychczasowym kierownikiem

naszego posterunku kom. Piotrem Adamczykiem

Wysoka pozycja w rankingu! 

Gmina Ksawerów zajmuje wysokie 264 miejsce w zestawieniu 2478 gmin 
z całej Polski, które realizują projekty unijne z polityki spójności (według 
GUS). 
Porównywalna z nami (pod względem ilości mieszkańców) gmina 
Lutomiersk zajmuje odległą 2264 pozycję, a gmina Dobroń plasuje 
się na 485 miejscu. Całe zestawienie 2478 gmin można sprawdzić na stronie 
internetowej  www.europarlament.pap.pl Redakcja
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Wspólnie zaśpiewali "sto lat" już po raz siódmy!

Sto lat w zdrowiu i z uśmiechem przez życie - tego życzyliśmy naszym 
mieszkańcom podczas siódmego już z kolei, noworocznego spotkania osób 
starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Ksawerów.
 
Coroczne, uroczyste spotkania organizowane są zawsze na początku roku, 
a ich inicjatorem jest wójt Adam Topolski. Mają one szczególne znaczenie 
dla samotnych mieszkańców, którzy na ogół rzadko wychodzą z domu. 
Są doskonałą okazją do wspólnej rozmowy, złożenia wzajemnych życzeń 
noworocznych i nie rzadko również dobrej zabawy w rytmie utworów 
z dawnych lat (i nie tylko). 

Uroczystość, która odbyła się 6 lutego br. zgromadziła ok. 130 osób. Swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne zaprezentowały w części 
artystycznej przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Widzewie (ich występ 
został nagrodzony gromkimi brawami). 
W części oficjalnej reprezentanci gminnego samorządu - przewodniczący 
Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk z radnymi oraz sekretarz 
gminy Monika Sroczyńska złożyli przybyłym noworoczne życzenia, 
podkreślając rangę zwyczajów i wartości będących nieodłącznym 
elementem naszej kultury, które to starsi mieszkańcy przekazują młodszym 
pokoleniom. Do życzeń przyłączyła się również kierownik GOPS 
w Ksawerowie Marzena Berner-Stefaniak (organizator spotkań) oraz prezes 
gminnego Klubu Seniora Marian Kaleta. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, 
każdy z gości otrzymał upominek-niespodziankę. 
W miłej i wesołej atmosferze uczestnicy spotkania "biesiadowali" 
do późnych godzin popołudniowych. Podziękowania dla pracowników 
GDKzB w Ksawerowie za przygotowanie nagłośnienia imprezy oraz 
dla kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie 
za współorganizację uroczystości.

Fot. Red.

Redakcja

Fotografie wykonała redakcja

Występ artystyczny w wykonaniu najmłodszych mieszkańców

z Gminnego Przedszkola w Widzewie

Noworoczne życzenia w imieniu samorządu złożył 

przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk
Mieszkańcy naszej gminy w trakcie uroczystości

Każdy z gości otrzymał drobny prezent
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Noworocznie z seniorami z Woli

26 stycznia w sobotę seniorzy z Woli Zaradzyńskiej uczestniczyli w piątym 
już spotkaniu noworocznym.

Uroczystość, zgodnie z coroczną tradycją, rozpoczęta została powitaniem 
wszystkich przybyłych gości. Noworoczne życzenia złożyli seniorom 
organizatorzy uroczystości (druhowie strażacy z jednostki OSP w Woli 
Zaradzyńskiej pod patronatem Wójta Gminy Ksawerów), włodarze naszej 
gminy (wójt Adam Topolski, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna 
Szcześniak-Rydz, sekretarz Monika Sroczyńska), ks. proboszcz parafii pw. 
NMPNP w Woli Zaradzyńskiej Robert Jaśpiński, dyrektor SP im. Igora 
Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej Małgorzata Koperek oraz wicedyrektor 
Marzanna Ludziejewska.

Program artystyczny rozpoczęła - uzdolniona muzycznie 
mieszkanka naszej gminy, która przedstawiła swój repertuar pięknie grając 
na wiolonczeli. Następnie dzieci z grupy zerowej oddziałów przedszkolnych 
Szkoły Podstawowej w Woli (podopieczni druhny i nauczycielki Grażyny 
Siary) zaprezentowały świąteczne jasełka oraz krótki występ z okazji 
niedawnego Dnia Babci i Dziadka. 
W trakcie występu wszyscy seniorzy otrzymali pamiątkowe serca z podpisem 
"Dzień Seniora 2019" i słodkie upominki. Obowiązkowym punktem 
programu byla wspólna gra kolęd na dzwoneczkach (grały dzieci 
i  zaproszeni goście).  Druhowie strażacy odegrali  (również 
na dzwoneczkach) jubileuszowe 100-lat dla wszystkich seniorów, a przede 
wszystkim dla jubilatki - Pani Ireny Szafulery (nasza mieszkanka w tym dniu 
obchodziła 80. urodziny). 

Aleksandra Rydz 

Uczestnicy sobotniego spotkania z sentymentem oglądali fotografie 
z noworocznych uroczystości, które miały miejsce w poprzednich czterech 
latach - wspominając te osoby, których w tym roku zabrakło. Pamięć 
o nieobecnych została uczczona minutą ciszy. Sentymentalną podróż 
w formie prezentacji multimedialnej przygotowała druhna i radna Urszula 
Świątkowska. Nie lada zaskoczeniem były wirtualne pozdrowienia 
od ks. wikarego Przemysława Kansy, który uczestniczył w tegorocznych 
Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

Słodki poczęstunek przygotowany przez druhny z jednostki OSP doskonale 
komponował ze skocznymi melodiami granymi na akordeonie przez 
naszego sąsiada Grzegorza Kubisia oraz z wesołym śpiewem druha Adama 
Kłaniewskiego. W scenariuszu spotkania były oczywiście konkursy 
z nagrodami dla seniorów - tegoroczne pytania (z życia gminy Ksawerów 
i wiedzy dot. straży pożarnej) również przygotowała druhna Urszula 
Świątkowska, i obowiązkowa zabawa taneczna z przyśpiewkami 
(umiejętności wokalne zaprezentowali m.in. Teresa Pietrzyk, Szczepan 
Solecki i wspomniany już Adam Kłaniewski). Na zakończenie uroczystości 
najmłodsi jej uczestnicy - Lila Kłaniewska i Łucja Rokuszewska 
zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, nagrodzone przez gości 
gromkimi brawami.
W uroczystości uczestniczyło ok. 90 gości, którzy doskonale bawili 
się w miłej i serdecznej atmosferze. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Fotografie wykonała jednostka OSP
Redakcja

Noworoczne życzenia składają strażacy

Druhna Marta Kociołek odznacza seniorów symbolicznymi serduszkami

Seniorzy - goście honorowi spotkania

Występ Aleksandry Rydz
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Podsumowanie roku u strażaków

23 lutego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło sie walne zebranie 
druhów strażaków z Woli Zaradzyńskiej. 

Podczas spotkania odczytano sprawozdanie z działalności jednostki 
za ubiegły rok oraz przedstawiono plan pracy (także finansowy) na rok 
bieżący. Nasza jednostka jest jedną z najaktywniejszych w powiecie 
pabianickim. Druhowie w ub. r. mieli 118 wyjazdów, zajmując tym samym 
4 miejsce na 53 jednostki z terenu powiatu.
Po 18 latach pracy z funkcji skarbnika zrezygnował druh Krzysztof Krawiec, 
na którego miejsce wybrano druha Piotra Ostrowskiego. Dotychczasowy 
skarbnik jednostki otrzymał serdeczne podziękowania i bukiet kwiatów. 
Nieformalnym punktem kończącym obrady była symboliczna lampka 
szampana (specjalnie przechowanym jeszcze z jubileuszu 50-lecia jednostki) 
i wspólny obiad przygotowany przez druhny.

W zebraniu naszych strażaków uczestniczyli zaproszeni goście: sekcyjna KP 
PSP w Pabianicach Iwona Orłowska, skarbnik Zarządu Powiatowego OSP 
Jerzy Sobierajski, wójt gminy Adam Topolski, sekretarz gminy Monika 
Sroczyńska, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk wraz 
z radnymi, asp. Zdzisław Bikiewicz, przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP z Pawlikowic, Rydzyn i Górki Pabianickiej, koleżanki z KGW, 
druhowie-seniorzy oraz osoby, które na co dzień wspierają, pomagają 
i dopingują naszych strażaków.

Redakcja

Mamy nowego stróża prawa

Nasz sąsiad jest doświadczonym funkcjonariuszem  - przez 12 lat pracował 
w różnych pionach KPP w Pabianicach. Prywatnie pasjonat wędkarstwa 
i łowiectwa. 

Ksawerowianin sierż. sztab. Tomasz Prorok pełni służbę na Posterunku 
Policji w Ksawerowie.

Redakcja

Tomasz Prorok podczas służby

Fot. Red.

Fot. OSP Wola Z.

Fot. OSP Wola Z.

Strażacy i mieszkańcy w trakcie zebrania

Kontakt telefoniczny z Posterunkiem Policji w Ksawerowie: 42 213 84 34

Druh Krzysztof Krawiec (przemawia) po 18 latach 

zrezygnował z funkcji skarbnika jednostki

Fot. OSP Wola Z.

Uczestnicy ŚDS-u pojadą nowym autobusem!

Rozstrzygnęliśmy przetarg na zadanie "Zakup autobusu przystosowanego 
do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie – placówki służącej rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych". 

Obecny bus, którym dowożeni są uczestnicy jest już mocno 
wyeksploatowany. Samochód nie posiada też nowoczesnych usprawnień, 
które umożliwiłyby wygodny przewóz osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Nowe auto, które będzie większe i nowocześniejsze, 
ma rozwiązać te problemy. Pojazd dostarczy firma z Sulejówka 
(najkorzystniejsza z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu 
przetargowym) w terminie do 29 marca br.

Nowy samochód będzie posiadał m.in. wewnętrzną windę sterowaną pilotem

Redakcja

Fot. Shutterstock
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Do woja marsz, do woja...

Informujemy, że w dniach 12-13 marca 2019 r. w budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med” przy ul. Jana 
Kilińskiego 10/12 w Pabianicach, będzie przeprowadzona kwalifikacja 
wojskowa dla mieszkańców gminy Ksawerów.

Dodatkowe informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu 
gminy Ksawerów można  uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu 
Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, I piętro - pokój 101, nr tel. 42 213 80 18.

Referat Spraw Obywatelskich

Fot. Shutterstock

Nowe e-dowody osobiste!

Od 4 marca br. można składać wnioski na nowe dowody (e-dowód) z warstwą 
elektroniczną. Osoby, które mają ważne dowody osobiste mogą je wymienić 
na nowe, ale nie muszą - mamy na to 10 lat.

Ministerstwo Cyfryzacji

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - 
potwierdza Twoją tożsamość oraz obywatelstwo oraz uprawnia 
do przekraczania granic niektórych państw. 
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będa 
mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją 
publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
• elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
•korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Pamiętaj, jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny - nie musisz 
go wymieniać. Więcej informacji dostępnych jest na stronie:
www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-dowod-z-warstwa-elektroniczna

Nowy e-dowód osobisty

Studium - składanie wniosków i kolejne spotkanie

Planujesz wymianę kotła centralnego ogrzewania na gaz?
- przyjdź na spotkanie

Potężny zakład produkcyjny powstał w mgnieniu oka. Część budowlana hali 
produkcyjnej jest już gotowa - inwestor zaczął montaż maszyn i urządzeń 
produkcyjnych. 

Trwają prace wykończeniowe na zewnętrznym terenie fabryki oraz 
wewnątrz budynku biurowca. Wszystko wskazuje na to, że wiosną 
inwestycja zostanie skończona.

Redakcja

Budowa fabryki Miele - prace wykończeniowe

Fot. Red.

Teren zewnętrzny zakładu przy ul. Miele

Fot. Red.

Montaż urządzeń wewnątrz hali produkcyjnej

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

W związku z opracowywaniem nowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów 
zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, 
ul. Kościuszki 3h.
Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 
17.00 w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przy ul. Jana 
Pawła II nr 1 dotyczące m.in. tematyki studium.

Referat Gospodarki Przestrzennej

Wójt Gminy Ksawerów zaprasza 

na spotkanie informacyjne dotyczące 

dofinansowania do wymiany kotłów centralnego ogrzewania, 

które odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 17.00 

w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

przy ul. Jana Pawła II nr 1

Referat Gospodarki Przestrzennej
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Każdy wiek ma swoje prawa. Dzieciństwo to beztroska i zabawa, dorosłość 
to obowiązki, ale też spełnianie marzeń i realizowanie pasji. A gdy ma się 
100 lat? To przede wszystkim czas na spokojne życie w cieple rodzinnego 
ogniska i wspominanie, wspominanie…
Z wielką przyjemnością zapraszam na rozmowę z naszą stulatką Panią 
Heleną Kaczmarek i jej córką Panią Barbarą Zielińską.

Pani Heleno, muszę zacząć od najważniejszego pytania - jak to jest mieć 100 
lat?
H.K. Jak Pan widzi, siły mam trochę mniej niż kiedyś, ale jakoś sobie radzę. 
Wzrok jeszcze niezły, chociaż tylko jedno oko zdrowe. Lubię rozmawiać 
z ludźmi i wracać wspomnieniami do przeszłości, a reszty to się Pan dowie 
jak sam dożyje stu lat (uśmiech).

100 lat...jaką ma Pani receptę, żeby dożyć tak pięknego wieku?
H.K. Pracować i być w ruchu, jeżeli tylko zdrowie sprzyja. Jaka ja byłam 
sprytna i zwinna. Wspinałam się po drzewach - nawet na czubek brzozy 
potrafiłam wejść. Od małego dziecka wszędzie mnie było pełno. Jak miałam 
6 lat to potrafiłam już ugotować i pomóc rodzicom w oporządzeniu domu.  
Potrafiłam też wodę ze studni przynieść w takim dużym i ciężkim garnku 
żelaznym – żeleźniaku, bo wiadro było dla mnie za duże. Oj, bardzo dużo siły 
miałam. 

Urodziła się Pani w 1919 r., przeżyła okres dwudziestolecia 
międzywojennego, czas wojny, trudny okres powojenny i dalsze lata, 
aż do dzisiaj. Powspominajmy tamte , jakże odległe czasy.
H.K. Pochodzę z rodziny o tkackich tradycjach. Mój ojciec Antoni Oleśko 
był znanym i przez wszystkich szanowanym mistrzem tkackim. Przed wojną 
była bieda, nie zawsze ludzie mieli na chleb. Wtedy najczęściej placki 
kartoflane jedli. Ziemniaki się odcisnęło z wody, wymieszało z żytnią mąka 
i piekło placki na piecu. U nas było trochę lepiej, bo ojciec był dobrym 
fachowcem, pracował. Był świeży grosz, to i był chleb. Pomagałam 
przy krosnach, byłam młoda, zdrowa i silna. 40 kg worki bez problemu 
nosiłam, po 150 kg osnowy wkładałam na wagę. 

A czas wojny jak Pani wspomina? Było bardzo ciężko?
H.K. Oj, powiem Panu, że nie miałam czasu o tym myśleć, bo stale byłam 
zajęta (Pani Helena zamyśliła się). 
B.Z. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r. rodzice zamieszkali 
w Ksawerowie. Przyjechali z miejscowości Chechło za pracą. Rodzice mamy 
zmieniali często miejsce zamieszkania, w sumie przeprowadzali się 23 razy. 
Wtedy, w tamtych latach w Ksawerowie było tylko 6 polskich rodzin. Reszta 
mieszkańców to byli Niemcy. Mama i tato zamieszkali w małym domku 
na rogu obecnej ul. Żytniej i ul. Zachodniej. Tam przeżyli wojnę. 
Ja urodziłam się w 1941 r. Mam jeszcze trzy siostry, które urodziły się już 
po wojnie. Tata ciężko pracował na krosnach u Niemców, a mama prała 
i sprzątała u Niemki - Pani Heinz. Było bardzo ciężko.
H.K. Ale dzięki temu, że pomagałam Heinzowej miałam codziennie 
pół litra świeżego mleka prosto od krowy. To był skarb, bo tym mlekiem 
wykarmiłam dziecko.

Po wojnie zamieszkaliście w większym, wygodniejszym domu. Było łatwiej 
żyć?
B.Z. Tak, to ten dom w którym teraz mieszkamy. Został wybudowany przez 
Niemców w 1935 r. Po wyzwoleniu rodzice dostali go z nadania państwa 
polskiego i ojciec, który był bardzo uczciwy, kupił ten dom wraz z działką 
od Skarbu Państwa. Wszystko zostało wycenione w cetnarach zboża i rodzice 
to spłacili. Ten domek, to było marzenie naszego taty jeszcze 
z czasów wojny. Jak widać, spełniło się (uśmiech).
H.K. Po wojnie mąż był bardzo aktywny społecznie, został także wójtem. 
Łatwo nie było. Czwórka małych dzieci, mąż był w domu gościem, wszystko 
było na mojej głowie. Jak tu zamieszkaliśmy to kartofle były pod sam dom 
sadzone, pod samą werandę. Cały ogród oporządzałam. Całe życie lubiłam 
pracować, kocham ludzi, nie mam żadnych nieprzyjaciół, jestem zgodna 
i nigdy się z nikim nie kłóciłam. 
B.Z. Mama często wspomina, że przeżyła już prawie 7 pokoleń naszej rodziny 
i żyje dłużej, niż jej dziadek. Zawsze otaczała się ludźmi i mocno kocha swoją 
rodzinę. Jej dobroć i życzliwość była i jest bardzo ceniona wśród sąsiadów 
i mieszkańców gminy Ksawerów.

Stulatkowie w Ksawerowie mają się świetnie!
Fot. K.Karcz

Pani Helena Kaczmarek (siedząca) z włodarzami naszej gminy, wraz z córkami: Barbarą (druga z lewej), Marią, Anną i zięciem Janem
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1985 r. - spotkanie rodzinne w Ksawerowie 

(Pani Helena stojąca z lewej - z mężem Stanisławem) 

Prowadzenie domu, wychowywanie dzieci, praca - przy tak napiętym 
harmonogramie dnia sąsiedzkie i rodzinne wsparcie, szczególnie w tamtych 
latach, było niezwykle pomocne? 
B.Z. Dom rodziców był zawsze otwarty i przyjazny dla wszystkich. Często 
rozbrzmiewała w nim muzyka i piosenki śpiewane przez mamę. Przy tylu 
obowiązkach znajdowała jeszcze czas na działalność w Kole Gospodyń 
Wiejskich w Ksawerowie, którego członkinią jest do dzisiaj! Mama, tak jak 
już wspominała, była bardzo pracowita od dziecka. I jak często powtarza 
"żadnej pracy się nie bała". Pracowała w polu, w kuchni, w cegielni 
oraz na krosnach tkackich ręcznych i mechanicznych. Kiedy tata przestał być 
wójtem, to został współzałożycielem Tkackiej Spółdzielni Pracy 
"Ksawerowianka", a w naszym domu był tzw. oddział przygotowawczy - 
przewijalnia i snowalnia. Mama oczywiście również w niej pracowała, 
bo była nas czwórka dzieci, chodziłyśmy do szkoły i trzeba było utrzymać 
rodzinę. Pamiętam, że było biednie. Czasem tata, który później był 
prezesem Spółdzielni im. Stanisława Dybały w Pabianicach, zabierał 
do pracy chleb, polany wodą i posypany cukrem. Rodzice nigdy 
nie narzekali, pomagali innym, byli otwarci dla ludzi i bardzo uczciwi. 

A jak dzisiaj wygląda życie naszej jubilatki?
B.Z. Przede wszystkim odpoczywa i cieszy się każdą chwilą spędzoną 
z bliską rodziną. Nadal, w miarę swoich możliwości, stara się aktywnie 
uczestniczyć w życiu rodzinnym. Interesuje się sprawami najbliższego 
otoczenia, spotyka się z sąsiadami i darzy odwiedzających ją gości dobrym 
słowem oraz pogodnym uśmiechem. Staramy się wszyscy, żeby Jej niczego 
nie brakowało. Przez wiele, wiele lat mama gotowała nam najlepszy 
kapuśniak i rosół, piekła wspaniałe ciasta i torty. Teraz my Jej dogadzamy 
i spełniamy zachcianki. Dbamy o ogród, w którym wszystkie kwiaty i krzewy 
sama sadziła. I każdego dnia cieszymy się, że jest z nami szczęśliwa 
i spełniona. 

Pani Heleno, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Czy chciałaby Pani 
przekazać coś mieszkańcom naszej gminy i czytelnikom Echa Gminy 
Ksawerów?
H.K. Żyjmy w zgodzie jako sąsiedzi. Pomagajmy sobie wzajemnie i bądźmy 
dla siebie życzliwi.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Z jubilatką Panią Heleną Kaczmarek i jej córką Panią Barbarą Zielińską

rozmawiał Bartosz Chmiela

Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

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

Kontakt
(godz. 12.00 - 14.00) w 
II p. obok sekretariatu)  

 - dyżury przewodniczącego Rady odbywają się w 
Urzędzie Gminy Ksawerów (ul. Kościuszki 3h, 

każdy piątek 

Redakcja

Radny Zbigniew Macierzyński - okręg nr 3

Rejon ulic: Bajkowa, Graniczna, Jęczmienna, 
Łódzka od nr. 8 do nr. 44, Mały Skręt od nr. 56 
do końca, Prześwit, Szeroka, Wspólna, 
Zachodnia od nr. 1 do nr. 25, Żytnia.
Zbigniew Macierzyński w gminnej radzie 
zasiada po raz pierwszy. Jest członkiem Komisji 
Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Samorządowo-Społecznej.

Fot. Archiwum

Radny Arkadiusz Jędrzejczyk - okręg nr 4

Rejon ulic: Andromedy, Bereniki, Bohaterów 
Ksawerowa 1939-1945, Cicha, Gwiezdna, 
Handlowa od nr. 33 do końca (strona 
nieparzysta) i od nr. 38 do końca (strona 
parzysta), Jana Pawła II (strona parzysta), 
Łódzka od nr. 46 do nr. 52 (strona parzysta) 
i od nr. 61 do nr. 111 (strona nieparzysta),
Modra, Penelopy, Pocztowa (strona nieparzysta), Spółdzielcza, 
Wschodnia od nr. 28 do nr. 62 (strona parzysta), Zachodnia nr 27, 27A, 
27B (strona parzysta).
Arkadiusz Jędrzejczyk jest przewodniczącym Rady Gminy. To jego trzecia 
kadencja, w której jako radny reprezentuje lokalny samorząd.

Fot. Archiwum

Kalendarz ogrodnika

Marzec
Prześwietlamy jabłonie, grusze i śliwy. Duże drzewa przycinamy 
radykalnie, pozostawiając jedynie siedem, osiem konarów. Z koron 
jabłoni i grusz usuwamy przewodniki (każde drzewo wytwarza taki jeden 
najsilniejszy pęd), dzięki czemu korony lepiej się rozkrzewiają. 
W drugiej połowie miesiąca przycinamy drzewka posadzone jesienią. 
Tęskniąc za wiosną, chętnie kupujemy kolorowe pierwiosnki 
lub pędzone w doniczkach kwiaty cebulowe. W cieple rośliny szybko 
przekwitają, dlatego warto wystawiać doniczki na noc na zewnątrz 
(temperatura musi być dodatnia). Gdy kwiaty stracą urodę, nie trzeba 
ich wyrzucać, ale można przetrzymać je w chłodnym miejscu, a gdy tylko 
ziemia rozmarznie, posadzić w ogrodzie. 
Już od początku miesiąca, dokonujemy również wysiewu warzyw. 
To dobry moment na przygotowanie rozsad sałaty oraz kalafiora, 
brokułu, a także kapusty głowiastej. Po 15. marca do skrzyneczek 
wysiewamy paprykę. Rozsady usadawiamy na oknie, by miały dużo 
światła. twojogrodek.pl



Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje w Ksawerowie od dawna, 
ale większość mieszkańców nie do końca wie, co dzieje się za jego drzwiami.
A dzieje się naprawdę sporo. Poprosiłem więc Panią Ewę Szulbowską, która 
kieruje placówką, żeby opowiedziała czytelnikom o codziennym życiu 
uczestników. Gdy tylko  przekroczyłem gościnne progi Domu przywitał mnie 
ułożony przez "mieszkańców" wierszyk, który w sympatyczny 
i dowcipny sposób opisuje to miejsce. Niech będzie on więc przerywnikiem 
w  naszej rozmowie. 

"Kiedy smutek Cie ogarnia, gdy ogólnie jest Ci źle,
  przyjdź do ŚDS-u a przekonasz się, jak fajnie w naszym gronie jest..."

Pani kierownik proszę opowiedzieć naszym czytelnikom jak wygląda taki 
przeciętny dzień w Domu?
Gwarno zaczyna się już robić od godziny ósmej, kiedy to uczestnicy zajęć 
sami docierają lub są przywożeni na miejsce. Do godziny dziesiątej mamy 
tzw. czas organizacyjny przeznaczony na zbieranie się i śniadanie, które 
uczestnicy samodzielnie przygotowują w ramach treningu kulinarnego. 
Po posiłku jest czas na zajęcia wspierające i aktywizujące, ujęte 
w codziennym harmonogramie każdego dnia. Nasi uczestnicy, wedle swoich 
upodobań,  rozchodzą się do różnych pracowni. 

Jakie to pracownie?
Mamy bardzo bogatą ofertę zajęć, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie.  
Pracownie plastyczna, techniczna, terapii ruchem, kulinarna 
czy bukieciarska zapraszają każdego dnia. Od marca br. dojdzie jeszcze 
pracownia rękodzieła. Wszystkie  zorganizowane są w tym budynku - 
w naszym Domu. Do każdej jest łatwy i bezpieczny dostęp, ponieważ 
nie mamy żadnych barier architektonicznych. Jest też indywidualna 
pracownia terapii zajęciowej przygotowana dla konkretnej osoby, która 
takiej terapii potrzebuje. Możemy pochwalić się salą relaksacyjną dla tych, 
którzy chcą się wyciszyć w promieniach lampy antydepresyjnej.  

W naszym Domu jest wesoło!

Fotografie wykonała redakcja

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie wraz z kadrą placówki

- Ewa Szulbowska (kierownik) w górnym rzędzie, trzecia z lewej strony

Zajęcia w pracowni plastycznej
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Włączamy wtedy nastrojową muzykę, prowadzimy wizualizację, relaksację 
i taka osoba sobie odpoczywa. Odbywają się też indywidualne zajęcia 
z psychologiem, zajęcia edukacyjno – wychowawcze, komputerowe 
i kompensacyjne. Oczywiście czas zajęć jest ruchomy, dostosowany 
do możliwości  i upodobań uczestników. Podczas przerw można sobie mile 
pogawędzić przy kawie, herbacie, a często też przy pysznym cieście 
upieczonym własnoręcznie  w pracowni  kul inarnej .  Dużym 
zainteresowaniem cieszą się różnorodne treningi: porządkowy, 
higieniczny, kulinarny, zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu 
codziennym. Dzięki nim można m.in. zdobyć umiejętność zarządzania 
budżetem domowym, utrzymania czystości w swoim otoczeniu, 
przyrządzania i dekorowania potraw, kultury zachowania się przy stole 
czy doboru stroju na różne okazje. Po obiedzie dalszy ciąg zajęć, w tym 
ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe przy muzyce, zajęcia indywidualne 
z psychologiem, trening umiejętności interpersonalnych, światłoterapia 
oraz zajęcia plastyczne dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.  

"Zajęć u nas jest bez liku, tak jak liter w tym wierszyku.
  Gotujemy i sprzątamy, o ośrodek baaardzo dbamy..."

Wiem, że wśród podopiecznych są osoby niepełnosprawne ruchowo. 
Czy mogą liczyć na rehabilitację?
Oczywiście, w  formie zajęć ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Oprócz  stałych zajęć ujętych w harmonogramie macie  inne,  dodatkowe?
Jak najbardziej. Dużą wagę przywiązujemy do aktywności ruchowej oraz  
integracji naszych uczestników. Organizujemy wspólne ogniska, wycieczki 
jednodniowe, wyjścia do kina i do teatru,  wystawy oraz zajęcia rekreacyjne  
na świeżym powietrzu.  Każdego roku organizujemy zabawę karnawałową, 
ostatki, imprezę andrzejkową z wróżbami, spotkania świąteczne. Bierzemy 
też udział w imprezach powiatowych, i tych na naszym gminnym terenie. 
Nie sposób zapomnieć o udziale w olimpiadach osób niepełnosprawnych. 
Możemy pochwalić się złotymi i srebrnymi medalami.

A zajęcia muzyczne?
Są oczywiście. Proponujemy  wspólne śpiewanie  piosenek,  naukę tekstów, 
spotkania z muzyką klasyczną, muzyczne zagadki. Dla tych, którzy zamiast 
śpiewać wolą "pogłówkować" mamy trening umysłowy, czyli "siłownię 
umysłową" - bardzo ważne ćwiczenia stymulujące procesy poznawcze – 
pamięć i uwagę. Mam tutaj na myśli m.in. gry planszowe, warcaby oraz gry 
karciane. 

Pracujecie cały rok, czy jest przerwa wakacyjna?
Zgodnie z rozporządzeniem możemy zamknąć Dom na 15 dni roboczych 
w ciągu roku. Taką przerwę robimy zwykle w drugiej połowie lipca i wszyscy 
udajemy się na urlopy. Oczywiście jest wtedy płacz i lament. Uczestnicy 
są tak mocno związani z naszym Domem, że chcą tutaj przychodzić cały czas, 
bez przerwy ( śmiech). 

Nasi mieszkańcy zapewne chcieliby wiedzieć, w jaki sposób można zostać 
uczestnikiem zajęć? 
Kryteria przyjęcia są proste. Trzeba być osobą pełnoletnią, mieszkać 
w naszej gminie lub w Rzgowie i posiadać odpowiednie zaświadczenie 
od neurologa lub psychiatry. Gorzej z wolnymi miejscami. Ośrodek jest 
obliczony na 40 miejsc i w tej chwili mamy komplet uczestników, a kilka osób 
jest na liście oczekujących.

Niektórym mieszkańcom gminy Środowiskowy Dom Samopomocy kojarzy 
się z miejscem izolującym od środowiska zewnętrznego.  Czy słusznie?
Niepotrzebne obawy. Nasi podopieczni to bardzo wartościowi, sympatyczni 
ludzie. Dom jest wielopokoleniowy, skupiający ludzi w różnym wieku 
stanowiących jedną, dużą rodzinę. Dzięki temu integracja przebiega 
szybciej i łatwiej. Oczywiście znajdą się osoby, które boją się, że przychodząc 
tutaj zostanie im przypięta etykieta osoby chorej psychicznie. Na szczęście 
po kilku spotkaniach to mija, powoli zaczynają się ośmielać, nawiązywać 
bliższe relacje. Dla takich osób mamy zajęcia klubowe zgodne z naszą 
dewizą "Nie zmuszamy, tylko zachęcamy". Uczestnicy mają zorganizowany 
i wypełniony czas zajęć. Odnajdują swoje pasje i upodobania, robią 
to co sprawia im przyjemność i w pełni się realizują. Na początku próbują, 
aby później tworzyć piękne prace, z których wszyscy jesteśmy dumni. Mamy 
bardzo bogatą ofertę zajęć plastycznych – malowanie techniką olejną, 
akrylową, pastelową, a także prace w papierze i masach modelarskich. 
No i ulubione przez wszystkich ozdabianie przedmiotów techniką 
serwetkową czyli  decoupage. Największą radością jest to, kiedy chociaż 
jedna osoba odkryje w sobie jakąś pasję. To wspaniały dowód, że terapia 
przynosi efekty.  

Fotografie wykonała redakcja

Podczas zajęć z psychologiem

Codzienny trening kulinarny 

Stacjonarne ćwiczenia rehabilitacyjne 
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Jestem pod wrażeniem aktywności i kreatywności uczestników zajęć. 
Gdzie można Was zobaczyć i bliżej poznać?
Organizujemy wystawy prac naszych uczestników, które można podziwiać 
podczas corocznego, gminnego festynu rodzinnego. Również 
na przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych prezentujemy nasze 
talenty plastyczne i aktorskie. Często bierzemy udział w warsztatach 
integracyjnych z dziećmi z przedszkoli i szkół. Współpracujemy z Gminnym 
Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie - razem bawimy się na imprezie  
"Grillujemy i integrujemy się". Na co dzień współpracujemy również 
z rodzinami naszych uczestników, które pomagają nam i wspierają nasze 
inicjatywy. Latem można nas zobaczyć w ogródkach u zaprzyjaźnionych 
rodzin. Biesiadujemy, śpiewamy, czasem nawet tańczymy. Nie chowamy 
się za murami Domu, wychodzimy do ludzi, pokazujemy, że jesteśmy tacy 
sami. 

A czy jest możliwość, żeby Was odwiedzić i zobaczyć jak tutaj jest?
Oczywiście, zapraszamy codziennie w godz. 8.00-16.00. Nasze drzwi otwarte 
są dla wszystkich. Oprowadzimy po placówce i wszystko pokażemy.  
Zachęcam mieszkańców gminy do wyjścia z domów i uczestniczenia 
w naszych zajęciach. Każda osoba z każdą niepełnosprawnością może do nas 
dołączyć - budynek jest w całości przystosowany i nie zawiera barier 
architektonicznych. Niedługo będziemy mieli nowy, wygodny samochód, 
na który czekamy z niecierpliwością. Takie auto zapewni komfortowy 
przejazd naszym uczestnikom.

Pani kierownik bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników i mieszkańców
gminy.

"W naszym Domu jest wesoło, tu przyjaciół mamy wkoło.
 Przychodź do nas bracie drogi, ŚDS postawi Cię na nogi."

Z kierownik ŚDS-u Ewą Szulbowską rozmawiał Bartosz Chmiela

Uczestnicy ŚDS-u podczas corocznego pikniku 

"Grillujemy i integrujemy się"

Chwila relaksu i wspólnej rozmowy w Domowej świetlicy

Fot. Red.

Fot. Red.

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

www.ksawerow.4bip.pl

Terminy płatności podatków lokalnych

Urząd Gminy Ksawerów przypomina o zbliżających się terminach 

zapłaty podatków lokalnych w 2019 r.: 

• podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych 

– I rata płatna w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość 

zobowiązania podatkowego (za pośrednictwem sołtysa, kuriera 

lub poczty) później niż 14 dni przed terminem płatności - termin 

zapłaty raty podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informujemy o wprowadzeniu indywidualnych numerów 

rachunków bankowych w celach dokonywania wpłat podatków 

od nieruchomości, rolnego i leśnego (numer wskazany jest 

w decyzji ustalającej podatek). 

Wpłaty można dokonać u inkasenta sołectwa, w dowolnym 

banku,  Urzędzie Pocztowym lub w kasie Banku Spółdzielczego 

"PA-CO-BANK" w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3 h (parter budynku 

Urzędu Gminy) w godzinach: poniedziałek 9.00 - 16.30, wtorek 

- czwartek 8.00 - 14.30, piątek 8.00 - 13.30. 

W przypadku, gdy na dany rok podatkowy:

• roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek 

jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty;

• roczny podatek jest wyższy niż 100 zł, wpłaty należy regulować 

w terminach: do dnia 15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 

16 września (III rata) i 15 listopada (IV rata) roku podatkowego;

• roczny podatek nie przekracza kwoty 8 zł, organ podatkowy 

nie wydaje i nie doręcza decyzji ustalających wysokość 

zobowiązania podatkowego ( podatek nie będzie pobierany).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 15 lutego 2019 r. należało 

złożyć deklarację DT-1 na 2019 r. w sprawie podatku od środków 

transportowych oraz uregulować podatek za I ratę. 

Przypominamy również, że dnia 28 lutego 2019 r. upłynął termin 

zapłaty za I kwartał opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.
Referat Dochodów
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Pasztet domowy 
wg przepisu Pani Haliny z ul. Giełdowej

Dane statystyczne z ostatnich dwóch lat

Składniki:
• 2 czerstwe bułki           
• 2 jaja                              •  cała włoszczyzna z zieleniną
• 1 kg mięsa z kurczaka • 1 cebula

• przyprawy: ziele angielskie, jarzynka, pieprz 
w  z i a r e n k a c h ,  l i ś ć  l a u r o w y ,  g a ł k a  
muszkatołowa, pieprz mielony i sól 
(do smaku)

Przygotowanie:
Włoszczyznę, mięso drobiowe i wieprzowinę gotujemy w jednym garnku. 
Doprawiamy solą, pieprzem mielonym, jarzynką, zielem angielskim, pieprzem 
w ziarenkach oraz liściem laurowym. Ugotowane produkty (muszą być miękkie) 
studzimy, a następnie mielimy trzykrotnie dodając dwie namoczone wcześniej 
w wodzie bułki i surową cebulę. Jeżeli zmielona masa jest zbyt sucha, dolewamy 
trochę wywaru z ugotowanego wcześniej rosołu. Następnie dodajemy dwa 
surowe jaja, sól, pieprz mielony i gałkę muszkatołową. 
Przygotowaną masę formujemy w żaroodpornym naczyniu lub brytfannie 
i pieczemy w piekarniku jedną godzinę w temperaturze 180°C.

Upieczony pasztet możemy podawać na ciepło lub na zimno z pieczywem 
i chrzanem. Smacznego!

• 1 kg mięsa wieprzowego

Redakcja

Fot. przepis-y.pl

Domowy pasztet

2018 r.

Liczba
mieszkańców

2017 r.

Urodzenia Zgony

7620

7621

62 67

8163
Redakcja

ladnydom.pl

2. Zacznij pić wodę.
Regularne picie wody sprzyja odchudzaniu i zapobiega wielu chorobom. 
Po przebudzeniu i przed snem wypij szklankę wody - to bardzo ważne! 
Pij często i małymi łykami. Staraj się w ciągu dnia wypić minimum 1.5 l wody. 
Dodaj liście mięty, owoce lub kostki lodu i wybierz swój ulubiony smak. 

2. Unikaj cukru.
Cukier jest wszechobecny pod różnymi postaciami. Producenci żywności 
dodają go tam, gdzie często się go nie spodziewamy. Dlatego sprawdzajmy 
etykiety produktów i tabele odżywcze. Szukajmy zdrowych zamienników 
łakoci - mogą to być np. chipsy z banana lub suszone owoce. Ograniczając 
spożywanie cukru, tracimy zbędne kilogramy. 

3. Aktywność fizyczna.
Bądźmy bardziej aktywni. Nasz organizm, nasze mięśnie potrzebują ruchu 
i wysiłku. Zaplanujmy więcej spacerów, podróżujmy częściej rowerem 
lub zamiast z windy korzystajmy ze schodów. 

4. Sen - czyli potrzebna regeneracja.
Sen jest zbawienny dla naszego organizmu. Starajmy się zasypiać o tej samej 
porze, a nasz nocny odpoczynek niech trwa nie mniej niż 8 godzin. 

Porady specjalisty - postaw na zdrowie!

Chcesz zmienić coś w swoim dotychczasowym stylu życia, ale przeraża 
Cię natłok wszechobecnych w internecie informacji? Chcesz spróbować, 
ale nie wiesz jak zacząć? Każdy moment jest dobry! 

Łukasz Grochulski - nasz sąsiad i specjalista w szerokiej dziedzinie zdrowego 
trybu życia, przedstawia kilka prostych zasad, które warto wdrożyć (jeżeli 
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych) żeby żyć zdrowo i czuć się dobrze 
w swoim ciele.

1. Przyjrzyj się temu co jesz.
Zadbaj o to, aby w miarę możliwości wyeliminować z posiłków wszystkie 
mocno przetworzone produkty - gotowe dania. Bazujmy na naturalnych 
produktach (m.in. kasze, warzywa i owoce, pieczywo pełnoziarniste, dobrej 
jakości mięso). Pamiętajmy o regularnych, mniejszych posiłkach w ciągu 
dnia wg zasady mniej, a częściej.

Fot. shutterstock

Redakcja
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Piraci odnaleźli na plaży skrzynię ze skarbem - ułożysz fragmenty obrazka w całość? 

Podpowiedź!
Wytnij nożyczkami poszczególne fragmenty  obrazka i spróbuj ułożyć je na szablonie 
poniżej. 

Jesteś spostrzegawczy/a? Znajdź siedem szczegółów, którymi różnią 

się dwa obrazki poniżej. Powodzenia!

Redakcja
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Kochamy Was babciu i dziadku! Zimowe ferie z atrakcjami

Zabawy logopedyczne

W styczniu i w lutym br. w przedszkolu Szkoły Podstawowej w Woli 
Zaradzyńskiej odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka . 

Każda z grup przygotowała na tę okazję występy artystyczne. Wszystkie 
przedszkolaki przygotowały piękne upominki dla zaproszonych gości, 
a najmłodsze "Motylki" upiekły i ozdobiły pyszne babeczki dla babć 
i dziadków.

Tegoroczny, zimowy wypoczynek zorganizowany przez GDKzB zleciał bardzo 
szybko. Nie ma się co dziwić, skoro program przygotowany dla najmłodszych 
mieszkańców gminy zawierał fantastyczne atrakcje.

Uczestnicy ferii byli m.in. w Planetarium gdzie obejrzeli film "Dwa 
szkiełka", zwiedzili Muzeum Techniki w EC1, pływali w basenie Angelika, 
dokazywali w parku rozrywki Cindy Park, zaprzyjaźnili się z harcerzami 
Hufca ZHP w Pabianicach, odwiedzili Centrum Edukacji i Rozrywki Park 
Makiet Mikroskala w Koninie, a także obejrzeli seans "Lego Przygoda" 
w kinie Tomi. Do zobaczenia w przyszłym roku! 

4 lutego w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyły się warsztatowe 
zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej 
"Motylków".

W trakcie spotkania rodzice mogli bezpośrednio uczestniczyć ze swoimi 
pociechami w ćwiczeniach proponowanych przez logopedę oraz zaczerpnęli 
inspirację do samodzielnych ćwiczeń w domowym zaciszu. Logopeda 
uświadomił opiekunów, jak ważna jest systematyka ćwiczeń podczas 
wspólnych zabaw: oddechowych, artykulacyjnych i dźwiękonaśladowczych, 
które dostarczają wiele radości i mają ogromne znaczenie dla rozwoju 
mowy. Podziękowania dla rodziców za udział w zajęciach.

SP w Woli Z.

SP w Woli Z.

Występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

W trakcie warsztatów logopedycznych

GDKzB w Ksawerowie

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Uczestnicy ferii przed seansem w kinie Tomi

Warsztaty w Centrum Mikroskala

W Cindy Parku

W programie zimowego wypoczynku był również spektakl

"Bałwankowa kraina"
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Przeżyjmy to jeszcze raz!

Niedziela u Hoffmana - Bolewski i Tubis

W sobotę 23 lutego w GDKzB w Ksawerowie odbyła się zabawa taneczna 
w klimacie złotych czasów PRL-u. 

Nie tylko muzyka, ale również stroje uczestników nawiązywały 
do tamtych pamiętnych lat. Na sali królowały "dzwony", stroje sprzątaczek 
oraz plisowane spódnice. W programie był też pokaz archiwalnych 
fotografii - slajdów. Organizatorzy dziękują za doskonałą zabawę i humor,

którego tego wieczoru nie zabrakło. 
doskonale bawili się na imprezie, zapraszają serdecznie mieszkańców gminy 
do uczestnictwa w zajęciach klubowiczów.

Członkowie Klubu Seniora, którzy 

Kolejna Niedziela u Hoffmana za nami. Tym razem (17 lutego br.) na scenie 
GDKzB w Ksawerowie gościliśmy duet Bolewski i Tubis. 
 
Artyści zaprezentowali utwory z debiutanckiej płyty "Lunatyk". Radosław 
Bolewski (perkusja, wokal) oraz Maciej Tubis (syntezator, fortepian) 
stworzyli niesamowite widowisko muzyczne będące podróżą po świecie 
miłości, wątpliwości oraz przemijaniu, próbie odnalezienia się w świecie.

GDKzB w Ksawerowie

Fotografie GDKzB w Ksawerowie

GDKzB w Ksawerowie

Karnawałowe pozdrowienia od uczestników zabawy

Duet Bolewski i Tubis na scenie GDKzB

Mieszkańcy w trakcie koncertu



19gazeta samorządu terytorialnego

SPORT

nr 2/2019

Zimowy obóz w Sulmierzycach

W drugim tygodniu ferii zawodniczki klubu Basket 4EVER Ksawerów 
uczestniczyły w obozie zimowym 2019 w Sulmierzycach. 

Pięćdziesiąt zawodniczek sumiennie trenowało pod okiem pięciu trenerów. 
W programie nie zabrakło oczywiście dodatkowych atrakcji takich 
jak basen, ognisko czy nauka strzelania. 

Tekst i fotografie Basket 4Ever Ksawerów

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Koszykarki na pierwszym miejscu w tabeli

Z kompletem dziesięciu zwycięstw drużyna Basket 4EVER kończy 
przedfinałowe rozgrywki w kategorii wojewódzkiej U13K. 

Ostatnie dwa mecze z drużynami z Łodzi, Gortatem i Widzewem, zakończyły 
się zwycięstwem ksawerowianek i pozwoliły na utrzymanie pierwszego 
miejsca w tabeli. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak cierpliwie czekać 
na półfinały, które odbędą się już w tym miesiącu.

Zajęcia z techniki i taktyki meczowej

Relaks na basenie...

...oraz na strzelnicy

Podopieczne trener Edyty Koryzny podczas ligowych rozgrywek
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Niezbędnik kibica -  terminarz rozgrywek rundy wiosennej

Klasa okręgowa

23.03  sobota   GKS Ksawerów

30.03  sobota   |  godz. 15.30  |  Start Brzeziny - GKS Ksawerów

06.04  sobota   |  godz. 17.00  |  GKS Ksawerów - Sokół Aleksandrów

13.04  sobota   |  godz. 16.00  |  LKS Rosanów - GKS Ksawerów

19.04  piątek      |  godz. 18.00  |  GKS Ksawerów - ŁKS Łódź

27.04  sobota     |  godz. 17.00 |  Bzura Ozorków - GKS Ksawerów

01.05  środa       |  godz. 11.00  |  GKS Ksawerów - Orzeł Parzęczew    

05.05 niedziela |  godz. 11.00  |  UKS SMS Łódź - GKS Ksawerów

11.05 sobota  |  godz.18.00  |  GKS Ksawerów - Sarnów

18.05 sobota  |  godz.17.00  |  PTC Pabianice - GKS Ksawerów

22.05 środa |  godz.18.00  |  GKS Ksawerów - Widzew II Łódź

25.05 sobota   |  godz.17.00  |  Włókniarz Konst. - GKS Ksawerów

02.06 niedziela  |  godz.17.00  |  GKS Ksawerów - Zawisza Rzgów

07.06 sobota   |  godz.19.15  |  Termy Uniejów - GKS Ksawerów

16.06 niedziela  |  godz.17.00  |  GKS Ksawerów - Włókniarz Pabianice           

|  godz. 16.00  |  Stal Głowno - 

Trampkarz C 2 gr. 1

30.03 sobota GKS Ksawerów

07.04 niedziela   godz. 15.00   GKS Ksawerów - Miazga Brójce

13.04 sobota |--------------------|  GLKS Dłutów - GKS Ksawerów

28.04 niedziela |  godz. 12.00 |  GKS Ksawerów - Włókniarz Pabianice

04.05 sobota |--------------------| PTC Pabianice  - GKS Ksawerów

12.05 niedziela |  godz. 15.00 | GKS Ksawerów - Łodzianka Łódź

18.05 sobota |--------------------| Tuszyn - GKS Ksawerów

26.05 niedziela |  godz. 12.00 | GKS Ksawerów - UKS SMS III (dziew.)

 01.06 sobota |--------------------| Metalowiec Łódź - GKS Ksawerów  

|--------------------|  

| |

KKS Koluszki - 

Młodzik D 2 grupa 3

23.03 sobota GKS Ksawerów - 

30.03 sobota  |------------------- | GKS Ksawerów

06.04 sobota  |  godz. 14.00 |  GKS Ksawerów - ŁKS Łódź

13.04 sobota |  godz. 11.00 |  Błękitni Dmosin - GKS Ksawerów

27.04 sobota |  godz. 13.00 |  GKS Ksawerów - SAP Andrespolia

04.05 sobota | ------------------- |  FC Futbol - GKS Ksawerów

11.05 sobota |  godz. 13.00 |  GKS Ksawerów - Jutrzenka Bychlew II

18.05 sobota |  godz. 11.00 |  LKS Rosanów - GKS Ksawerów

25.05 sobota |  godz. 13.00 |  GKS Ksawerów - Łódzka Akad. Futb.

01.06 sobota |------------------- |  Włókniarz Zgierz - GKS Ksawerów

08.06 sobota |  godz. 13.00 |  GKS Ksawerów - Łodzianka Łódź

 godz. 11.00   

 LKS Polonia Andrzejów - 

|  | UKS SMS II Łódź

Orlik E 2 grupa 7

30.03 sobota GKS Ksawerów

06.04 sobota godz. 11.00 GKS Ksawerów - MUKS Włókniarz P-ce

13.04 sobota | ------------------- |  PTC Pabianice - GKS Ksawerów

27.04 sobota |  godz. 10.00 |  GKS Ksawerów - Iskra Dobroń

04.05 sobota |------------------- |  Łódzka Ak. Futbolu  - GKS Ksawerów

11.05 sobota |  godz. 10.00 |  GKS Ksawerów - PTC Pabianice

18.05 sobota |  godz. 15.00 |  MUKS Włókniarz P-ce  - GKS Ksawerów

25.05 sobota |  godz. 10.00 |  GKS Ksawerów - PTC Pabianice

01.06 sobota |------------------- |  Iskra Dobroń - GKS Ksawerów

08.06 sobota |  godz. 10.00 |  GKS Ksawerów - Łódzka Ak. Futbolu

  godz.12.15 Zawisza Rzgów - 

|  |  

| |  

I Liga wojewódzka junior młodszy B 2

30.03 sobota GKS Ksawerów

07.04 niedziela   godz. 11.00 GKS Ksawerów - GKS Bełchatów

13.04 lub14.04 |  ------------------ |  ŁKS Łódź - GKS Ksawerów

27.04 sobota |  godz. 10.00 |  Ceramika Opoczno - GKS Ksawerów

01.05 środa |  godz. 17.00 |  GKS Ksawerów - UKS SMS Łódź

04.05 sobota |  godz. 10.00 |  Widzew Łódź - GKS Ksawerów

12.05 niedziela |  godz. 11.00 |  GKS Ksawerów - Warta Sieradz

15.05 środa |  godz. 17.00 |  GKS Ksawerów - AKS SMS Łódź

18.05 sobota |  godz. 11.30 |  GKS Bełchatów - GKS Ksawerów

25.05 sobota |  godz. 17.00 |  GKS Ksawerów - ŁKS Łódź

02.06 niedziela |  godz. 11.00 |  GKS Ksawerów - Ceramika Opoczno

09.06 niedziela |  godz. 13.00 |  UKS SMS Łódź - GKS Ksawerów  

15.06 sobota |  godz. 17.00 |  GKS Ksawerów - Widzew Łódź          

19.06 środa |  godz. 16.00 |  Warta Sieradz - GKS Ksawerów

  godz. 17.00 AKS SMS Łódź - 

| |  

| |  

Zapraszamy piłkarskich kibiców do wspólnego dopingu podczas meczów 
drużyn GKS Ksawerów, które będą rozgrywane na Stadionie Sportowym 
w Woli Zaradzyńskiej przy ul. Hubala 51/55.

Czy wiesz, że...

Kibicowanie ma bardzo pozytywny wpływ na zdrowie osoby dla której 
to pasja i sposób spędzania czasu. Aktywny udział we wspieraniu 
sportowców sprawia, że jesteśmy bardziej aktywni ruchowo, a nasze 
serce pracuje szybciej niemalże tak, jak w czasie joggingu. 
Zawieramy szereg znajomości, z których niektóre przeradzają 
się w bliższe relacje. Z innymi kibicami łączy nas niewidzialna więź i to bez 
względu na to jakim językiem się posługujemy, czy też skąd pochodzimy.

GKS Ksawerów

zycieipodroze.pl
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