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Jezusowe Promyki już od 20 lat
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Fot. Facebook Parafia MBC w Ksawerowie
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Szopka bożonarodzeniowa
ks. Roberta Jaśpińskiego
Fot. Maskacjusz TV
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Udane życie z tradycją w tle
- rozmowa z Arkadiuszem Bieleckim
Fot. Red.
Fot. Archiwum

Życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych napełni Wasze serca spokojem
i radością. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka towarzyszy Wam
przez całe Wasze życie, a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.
Arkadiusz Jędrzejczyk
przewodniczący Rady Gminy Ksawerów wraz z radnymi

Adam Topolski
wójt gminy Ksawerów wraz z pracownikami Urzędu
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Dwie pierwsze sesje nowej rady gminy - ślubowanie radnych i transmisje na żywo w internecie
22 listopada w galowej scenerii GDKzB, odbyła się pierwsza sesja nowej rady
gminy Ksawerów. Zarówno wójt jak i radni, złożyli uroczyste ślubowanie.
- Większość radnych już znam z poprzednich lat naszej współpracy. Jestem
przekonany, że osoby debiutujące w radzie szybko się wdrożą. Zabieramy
się do pracy, nowe zadania już czekają - mówił wójt Topolski.
Przewodniczącym rady został Arkadiusz Jędrzejczyk, a jego zastępcą będzie
radna Anna Szcześniak-Rydz, która może pochwalić się najdłuższym stażem
w lokalnym samorządzie.
W skład nowej rady weszli: Adam Anusiewicz, Maciej Bartos, Teresa WołoszChałada, Bogdan Dublewski, Arkadiusz Jędrzejczyk, Zbigniew
Macierzyński, Monika Marek, Monika Nocuń, Anna Szcześniak-Rydz,
Bogumiła Szczepańska, Beata Ścibór, Urszula Świątkowska, Elżbieta
Świgulska, Aneta Walaszczyk, Marcin Zglinicki.
W trakcie sesji podziękowania włodarzom gminy (za przekazany sprzęt
komputerowy - str. 5) przekazał kierownik posterunku w Ksawerowie
kom. Piotr Adamczyk, a zastępca wójta Tomasz Łysek serdecznie pożegnał
nasz lokalny samorząd, zmieniając dotychczasowe miejsce pracy.

II sesja rady w Urzędzie Gminy Ksawerów
Składy komisji:
Komisja Budżetu, Gospodarki Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Teresa
Wołosz-Chałada, Aneta Walaszczyk, Monika Nocuń, Bogumiła Szczepańska,
Beata Ścibór, Elżbieta Świgulska, Bogdan Dublewski, Maciej Bartos
(przewodniczący), Adam Anusiewicz, Zbigniew Macierzyński, Anna
Szcześniak-Rydz, Marcin Zglinicki.
Komisja Samorządowo-Społeczna: Beata Ścibór, Bogdan Dublewski,
Zbigniew Macierzyński, Elżebieta Świgulska, Anna Szcześniak-Rydz, Urszula
Świątkowska (przewodnicząca), Arkadiusz Jędrzejczyk, Monika Marek.
Komisja Rewizyjna: Maciej Zglnicki (przewodniczący), Maciej Bartos, Adam
Anusiewicz, Aneta Walaszczyk.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Bogumiła Szczepańska, Monika Nocuń,
Beata Ścibór, Monika Marek (przewodnicząca), Marcin Zglinicki.
Redakcja

Obrady wszystkich sesji możemy śledzić na żywo w internecie. Wystarczy
wejść na stronę www.gmina.ksawerow.com a następnie w zakładkę gmina
on-line.

Pierwsza uroczysta sesja nowej rady

Świąteczna choinka pod MEDiKSĄ i ŚDS-em
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie jako pierwszy pokazał
swoje bożonarodzeniowe drzewko.
Oryginalna choinka ma cztery metry wysokości, a kurtynę świetlną stanowi
40-metrowy wąż z kolorowymi światełkami ledowymi. W świąteczny nastrój
wprowadzają dodatkowo światełka (a`la sople lodu) powieszone
Redakcja
nad wejściem do budynku.

Zgodnie z nowelizacją ustaw samorządowych obrady muszą być dostępne
on-line. Dotyczy to również gminy Ksawerów.
29 listopada radni obradowali po raz drugi w nowej kadencji. Po raz
pierwszy w historii rady głosowanie odbyło się w formie elektronicznej każdy z radnych posiadał tablet kompatybilny z dedykowanym serwisem
internetowym. Podczas posiedzenia radni podjęli uchwały dotyczące
m.in. utworzenia Komisji Rady Gminy Ksawerów oraz powołania
ich przewodniczących.

Świąteczna choinka
Fotografie wykonała redakcja
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Jezusowe Promyki już od 20 lat rozwijają młode talenty!
Fot. Facebook/Parafia MBC w Ksawerowie

Pamiątkowa fotografia młodych wokalistów, opiekunów i zaproszonych gości
18 listopada w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie
odbył się urodzinowy koncert z okazji jubileuszu 20-lecia scholi Jezusowe
Promyki. Kto nie był, niech żałuje.

Fot. Red.

Uczestnicy tego wyjątkowego wydarzenia wysłuchali największych
przebojów scholi (i nie tylko), przy wsparciu młodszej grupy wokalnej Jezusowych Promyczków oraz zespołu Estrellas. Organizatorzy
przygotowali dla jubilatów okolicznościowe niespodzianki. Były gratulacje
i podziękowania dla opiekuna scholi - ks. kan. Stanisława Brachy oraz
dla siostry Etieny Zalewskiej, która muzycznie i duchowo prowadzi zespół.
Nie mogło zabraknąć pysznego tortu i okolicznościowego "100 lat". Wszyscy
uczestnicy scholi otrzymali od wójta Adama Topolskiego pamiątkowe
medale i trzy zestawy instrumentów muzycznych.
Redakcja
Fot. Facebook/Parafia MBC w Ksawerowie

Podczas
koncertu
Mieszkańcy,
uczestnicy koncertu
Fot. Facebook/Parafia MBC w Ksawerowie

Podziękowania dla siostry Etieny Zalewskiej

nr 11/2018

Urodzinowy tort i wspólne "100 lat"
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W Widzewie poćwiczymy "pod chmurką"

Nowa świetlica wiejska robi wrażenie!

Przy ul. Rzepakowej w Widzewie, w bliskim sąsiedztwie przedszkola, dorośli
mają możliwość wzmocnienia mięśni a dzieci mogą poszaleć na placu zabaw.

Pracownicy gazowni podłączyli sieć w nowym budynku świetlicy.
Ogrzewanie budynku zostało uruchomione.

Dodatkowo powstała także górka saneczkowa, która w obliczu
nadchodzącej zimy powinna dać nie lada frajdę najmłodszym mieszkańcom
gminy. Siłownia zewnętrzna składa się z ośmiu urządzeń treningowych
o różnym stopniu trudności. Są to: orbitrek + wioślarz, biegacz + surfer,
narciarz + jeździec, stepper + stojący odwodziciel nóg.
Urządzenia zostały usytuowane na nawierzchni z kamienia brukowego,
betonowego.
Redakcja

Projektant zaproponował wygodne ogrzewanie podłogowe, które zostało
rozprowadzone w całej powierzchni budynku. Pozostaje doposażenie
świetlicy wewnątrz, ale już teraz przestronne, nowoczesne pomieszczenia
i stylowe oświetlenie sali głównej robią wrażenie.

Redakcja

Sala gościnna

Urządzenia nowej siłowni

Przestronny korytarz (w tle wejście do kuchni)

Kanalizacja w ul. Hubala - pierwszy etap
Plac zabaw w sąsiedztwie Gminnego Przedszkola w Widzewie

W dniu 30 lipca 2018 r. wójt gminy Ksawerów podpisał umowę o powierzenie
grantu na realizację zadania pn.: "Budowa siłowni zewnętrznej
w Ksawerowie" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nowo wybudowana siłownia mieści się na przy ul. Rzepakowej w bliskim
sąsiedztwie Gminnego Przedszkola w Widzewie. Kwota przyznanego grantu
wynosi 39 968,00 zł.
W ramach przedmiotowego projektu zamontowano 8 urządzeń treningowych
o różnym stopniu trudności:
1. orbitrek + wioślarz
2. biegacz + surfer
3. narciarz + jeździec
4. stepper + stojący odwodziciel nóg
Urządzenia zostały usytuowane na nawierzchni z kamienia brukowego,
Redakcja
betonowego.
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Zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami
w odcinku ul. Hubala (od ul. Zaradzyńskiej do ul. Karminowej) jest
pierwszym etapem dużej inwestycji realizowanej w ramach zadania
"Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjowej, Łąkowej, Polnej,
Świerkowej, Tylnej i Twardej w gminie Ksawerów".

Redakcja

Remontowany odcinek ul. Hubala
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Fabryka Miele - prace wykończeniowe biurowca

Policjanci dostali nowy sprzęt komputerowy

Wykonawca inwestycji stawiający nowoczesną fabrykę pralek zakończył
kłaść posadzkę na terenie hali.

Komendant powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus osobiście
przekazał naszym policjantom nowy sprzęt komputerowy.

Ponadto dobiega końca montaż fasady budynku biurowca, w którym
aktualnie trwają prace wykończeniowe. Zakład produkcyjny pnie się w górę
zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowym.

Funkcjonariusze z posterunku w Ksawerowie otrzymali nowe monitory,
komputery i drukarki. Zakup sfinansowała gmina Ksawerów, której
włodarze przekazali w lipcu br. (podczas uroczystości 99. rocznicy
powołania Policji Państwowej) na ręce komendanta Petrusa darowiznę
w kwocie 10 tys zł. Nowoczesny sprzęt na pewno pomoże naszym stróżom
prawa w ich codziennej służbie.
Redakcja

Redakcja
Fot. Red

Fot. K.Karcz

Budynek biurowca
Fot. Red

Przekazanie sprzętu miało miejsce w Urzędzie Gminy Ksawerów

Piknik z udziałem Signum Polonicum
Walki średniowiecznych rycerzy, husaria, przegląd jednostek
współczesnych… To tylko niektóre z atrakcji VII Pikniku
Niepodległościowego, który 11 listopada odbył się na Rynku Włókniarek
Łódzkich w Manufakturze.
Część magazynowa z rampami przeładunkowymi

W imprezie uczestniczyli członkowie bractwa Signum Polonicum, którzy
od kilku lat krzewią wśród lokalnej młodzieży wiadomości o polskim orężu
historycznym, jego roli w dziedzinie rozwoju naszej wojskowości, myśli
technicznej i niepodległościowej.
Redakcja

Skończyli kłaść "wodę i kanał"

Fot. Signum Polonicum

W ulicach: Lipowej, Wiosennej i Uroczej położona została sieć wodnokanalizacyjna.
Czy w przyszłym roku uda się zrobić remont nawierzchni w tych ulicach?
Na decyzję w tej sprawie musimy jeszcze poczekać.
Redakcja
Fot. Red

Ulica Lipowa z ułożoną siecią wod.-kan.
nr 11/2018

Członkowie Signum Polonicum podczas Pikniku Niepodległościowego
gazeta samorządu terytorialnego
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Finał projektu "Nie tylko bicie boli"

Partnerzy projektu z gospodarzami gminy Ksawerów
3 grudnia br. w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Ksawerów, odbyły się ostatnie już - cykliczne spotkania w ramach projektu
"Nie tylko bicie boli" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ksawerowie.
W tym dniu odbyły się trzy spotkania z udziałem sędzi Anny Marii
Wesołowskiej poświęcone m.in. edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i odpowiedzialności prawnej za jej
stosowanie. W prelekcjach uczestniczyli uczniowie klas I-V Szkoły
Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz Szkoły Podstawowej w Ksawerowie,
a także uczniowie klas VI-VIII i III gimnazjum obu ww. placówek
oświatowych.
Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się otwarte
(dla wszystkich mieszkańców gminy) spotkanie podsumowujące projekt.
Prelegentami byli: certyfikowany psycholog, psychoterapeuta Paweł
Nowak (który przedstawił psychologiczne aspekty i mechanizmy stosowania
przemocy) oraz młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji Aleksandra
Białkowska (która przedstawiła prawne konsekwencje jej stosowania).
Poza prelekcjami odbył się konkurs wiedzy na temat zagrożeń i sposobów
radzenia sobie z przemocą, a nagrodami dla uczestników były
m.in. koszulki, kubki, pendrive promujące gminny projekt oraz...
smakowite pierniczki.

W trakcie spotkania kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ksawerowie Marzena Berner – Stefaniak przedstawiła zebranym
mieszkańcom działania jakie Ośrodek podjął w ramach realizacji projektu.
Były to m.in.:
- organizacja warsztatów dla rodziców z udziałem psychologa
i przedstawiciela policji, w których wzięło udział 288 rodziców,
- organizacja spotkania otwartego dla mieszkańców gminy Ksawerów
(również z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej) w których łącznie
uczestniczyło ponad 100 osób,
- organizacja profilaktycznych spektakli teatralnych w formie bajek
dla najmłodszych mieszkańców gminy, w tym dla przedszkolaków
z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej
w Ksawerowie i w Woli Zaradzyńskiej oraz milusińskich z Przedszkola
Gminnego w Widzewie. Spektakle obejrzało ponad 250 dzieci,
- organizacja szkoleń dla gron pedagogicznych placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę Ksawerów. W szkoleniach uczestniczyły
62 osoby.
Gospodarz naszej gminy wójt Adam Topolski podziękował za współpracę
partnerom projektu. Byli to:
- Aleksandra Białkowska, młodszy aspirant Komendy Powiatowej Policji
w Pabianicach,
- Maria Szaszkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana
w Ksawerowie,
- Małgorzata Koperek, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego
w Woli Zaradzyńskiej,
- Marek Smuga, dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie,
- Małgorzata Tokarczyk, dyrektor Gminnego Przedszkola w Widzewie,
- Paweł Nowak, dyrektor Centrum "Progres" w Koluszkach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dowiedz się więcej na...
Mieszkańcy podczas prelekcji w GDKzB

www.gmina.ksawerow.com
Fotografie: GOPS Ksawerów
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Spotkanie Mikołajkowe

Pamiątkowa fotografia uczniów ze Świętym Mikołajem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zorganizował
w dniu 10 grudnia br. Spotkanie Mikołajkowe, podczas którego
podsumowano konkurs profilaktyczny "STOP uzależnieniom". Patronat
nad konkursem objął Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski.
Laureaci konkursu:
• kategoria plakat - FILIP GŁAZ – uczeń klasy Va Szkoły Podstawowej
w Ksawerowie, za pracę pt. "Gdy to spożywasz życie przegrywasz";
• kategoria opowiadanie - HANNA MUSIAŁOWICZ – uczennica klasy VIc
Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, za pracę zatytułowaną "Opamiętaj
się!" (opowiadanie na str. 16);
• kategoria spot - JOANNA PALMA – uczennica klasy VIIIb ze Szkoły
Podstawowej w Ksawerowie, za spot zatytułowany "Masz wybór".
Spektakl teatralny
Komisja konkursowa przyznała także trzy wyróżnienia, które otrzymali:
• PRZEMYSŁAW PALMA – uczeń kl. IVc Szkoły Podstawowej w Ksawerowie,
za plakat zatytułowany "Stop uzależnieniom";
• MAŁGORZATA RZEWUSKA - uczennica kl.VIIa Szkoły Podstawowej
w Ksawerowie, za opowiadanie pt.: "To tylko zabawa";
• ŁUKASZ PRZYBYLAK – uczeń klasy VIIIa Szkoły Podstawowej w Ksawerowie
za spot zatytułowany "Życie masz jedno...".

Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe dyplomy wręczyli włodarze gminy - wójt Adam Topolski
i przewodniczący Rady Gminy Ksawerów Arkadiusz Jędrzejczyk.
W części artystycznej spotkania zgromadzeni uczniowie wraz z rodzicami
wspólnie kolędowali, a także obejrzeli profilaktyczny spektakl teatralny
pt. "Nygusek". Punktem kuliminacyjnym spotkania była wizyta Świętego
Mikołaja, który wręczył wszystkim uczestnikom paczki ze słodkościami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Włodarze naszej gminy z laureatami konkursu
Nagrodzone plakaty
nr 11/2018

Fotografie: GOPS Ksawerów
gazeta samorządu terytorialnego
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O istocie Świąt Bożego Narodzenia z księżmi proboszczami - Robertem Jaśpińskim i Stanisławem Brachą
Ks. Robert Jaśpiński - proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny
Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej.
W jaki sposób my chrześcijanie, powinniśmy przeżywać Święta Bożego
Narodzenia?
Trudno jest wskazać jak powinniśmy przeżywać okres świąt. Jeśli tylko
pamiętamy co to są za święta i co one upamiętniają, to taka świadomość
i nasza wrażliwość wskażą nam jak je przeżywać, aby samemu doświadczyć
Bożej Miłości w życiu, rodzinie i umieć się nią dzielić z najbliższymi.
Pamiętajmy, że istotą Bożego Narodzenia jest to, że Bóg zapragnął stać
się jednym z nas i wszedł w nasze ludzkie losy, aby nas zbawić.
Jak wspomina ksiądz swoje Boże Narodzenie, to z lat dzieciństwa?
Pamiętam czas Adwentu, a dokładniej roraty. Mieszkałem wtedy na dużym
osiedlu w Łodzi. Wczesnym porankiem, kiedy było jeszcze ciemno,
spomiędzy bloków wychodziły dzieci ze świecącymi lampionami, które szły
na msze roratnie. Pamiętam niecierpliwe wyczekiwanie na choinkę
i Mikołaja, świąteczne porządki i mieszankę zapachów z kuchni - tuż przed
wigilijną kolacją. Święta wspominam też jako wyjątkowy czas rodzinnych
spotkań.
Szopka bożonarodzeniowa pod łódzką Katedrą - to księdza realizacja?
10 lat temu, ówczesny dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaproponował
mi zajęcie się dziełem szopki pod Katedrą. Argumentem było to, że taka idea
doskonale wpisuje się w misję Fundacji - Promocja Rodziny, w której wtedy
działałem. Zgodziłem się i tak się wszystko zaczęło: organizowanie
na Politechnice Łódzkiej konkursu na projekt szopki na rok kolejny,
szukanie sponsorów i darczyńców, nadzorowanie budowy, ochrony i opieki
nad zwierzętami czy prowadzenie zbiórki charytatywnej. I tak jest do dzisiaj
(uśmiech), choć formuła całego dzieła zmieniła się w czasie. Przez okres
kiedy byłem kapelanem w Domu Samotnej Matki "Czas Adwentu",
przygotowywałem żłóbek dla Świętej Rodziny – dosłownie i w przenośni.
Pamiętam też, że w 2008 r. w szopce znalazł się kamień z Groty Narodzenia
w Betlejem podarowany nam przez franciszkanów na kamień węgielny
budowanego Domu Samotnej Matki.
Fot. P.Łacheta/espress ilustorwany

Nadal udziela się ksiądz w działalności fundacyjnej?
11 lat temu rozpocząłem pracę w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin oraz jako
kapelan Domu Samotnej Matki w Łodzi. Rok później zaproponowano
mi kierowanie Fundacją Śłużby Rodzinie "Nadzieja", aby wspierać działania
podejmowane przez łódzki kościół na rzecz małżeństwa, życia i rodziny.
Pracując jako kapelan w Domu Samotnej Matki i w Duszpasterstwie Rodzin
miałem okazję doświadczyć skutków różnorakich braków w małżeństwach
i rodzinach, a jednocześnie poznać takie metody pomocy, by te związki były
lepsze i silniejsze. I tak działam do dzisiaj – wspieramy finansowo Dom
Samotnej Matki (m.in. z 1% podatku na budowę jego nowej siedziby, która
została ukończona w 2011 roku), współprowadzimy rekolekcje
dla małżeństw, warsztaty dla rodziców mających problemy wychowawcze,
staramy się promować małżeństwo i rodzinę oraz pomagać
im w prawidłowym rozwoju.
Kalendarz wypełniony po brzegi. Udaje się księdzu znaleźć chwilę na relaks,
hobby, jakieś pasje?
Oczywiście, mam dwie pasje które starannie realizuję - góry i służba
małżeństwu. Każdego roku staram się poprowadzić rekolekcje
dla małżeństw - poświęcam na to także część wakacji, opiekuję się Kręgiem
Domowego Kościoła i od 15 lat towarzyszę Spotkaniom Małżeńskim. A góry,
to miejsce niezwykłych przeżyć. Zarówno nasze krajowe, jak i włoskie
Dolomity - w których jestem zakochany, a także wysokie góry świata: Andy
i Himalaje. To temat na dłuższą rozmowę (uśmiech).
Słówko dla naszych czytelników?
Pozdrawiam świątecznie wszystkich mieszkańców gminy Ksawerów
i czytelników "Echa", dedykując życzenia poniżej.
Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych.
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.
Maleńka Miłość w żłobie śpi,
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.
Dziś cała ziemia i niebo lśni
dla tej Miłości maleńkiej.
Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.
I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.
Już nadszedł czas już dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła Miłość.
Maleńka Miłość zbawi świat.
Maleńką Miłość chrońmy z lękiem.
Dziś ziemia drży i niebo drży,
od tej Miłości maleńkiej.

Drewniana postać św. Józefa została przywieziona przez ks. Roberta
na przednim siedzeniu samochodu - zgodnie z przepisami, opiekun
Jezusa jechał z przypiętymi pasami
8
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Ks. Stanisław Bracha - proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Ksawerowie.
Fot. Red.

Proboszcz Stanisław Bracha w kancelarii parafialnej
Jak ksiądz pamięta i wspomina Święta Bożego Narodzenia w swoim domu
rodzinnym ?
Zawsze z wielką niecierpliwością oczekiwałem na Boże Narodzenie.
Szczególnie radosny był okres przedświąteczny. W latach 60. jako młody
chłopiec byłem ministrantem. Pamiętam mojego wikariusza, późniejszego
biskupa Adama Lepę, który angażował nas ministrantów do pomocy
przy budowaniu szopki czy żłóbka. Z wielkim zapałem uczestniczyliśmy
w tych przygotowaniach. To było bardzo ważne, bo dzięki temu mogliśmy
przeżywać to co najważniejsze, jeszcze przed świętami. Później była
pasterka, a po niej radosne spotkania z bliskimi. To były święta rodzinne,
pełne miłości i nadziei. Wszyscy katolicy głęboko przeżywają Boże
Narodzenie bo te święta mają coś z ducha - przecież Jezus przynosi miłość.
Spotykaliśmy się całą rodziną przy świątecznym stole i to było dla mnie
bardzo ważne. Gdy już zostałem księdzem cały czas starałem się zasiadać
do wigilijnej kolacji z najbliższymi, w moim domu rodzinnym.
Pracował ksiądz kilkanaście lat w Argentynie. Czy tam Boże Narodzenie
obchodzi się podobnie jak u nas?
Tak, spędziłem tam 11 lat. W Argentynie święta były zupełnie inne. Proszę
sobie wyobrazić Boże Narodzenie w środku lata. Wysoka temperatura
- upały 50-stopniowe, długi dzień, do tego duża wilgotność powietrza, brak
śniegu. Argentyńczycy spędzają wigilię z rodziną, ale inaczej niż u nas.
Na kolację podawane są dania mięsne, często pieczona wieprzowina. Nawet
najbiedniejsi mieszkańcy mogą w tym wyjątkowym dniu liczyć na hojność
sklepikarzy, którzy do zakupów dorzucają kawałek mięsa "od siebie", żeby
wszyscy mogli godnie przeżyć święta. Również doświadczyłem tej
niebywałej ludzkiej życzliwości podczas pierwszych świąt na obczyźnie.
Katolicy w Argentynie nie znają opłatka. W kościele podczas pasterki
dostają, często z rąk przedstawicieli Caritasu, słodkie drożdżowe chlebki.
Po przyjściu do domu dzielą się nimi, tak jak my opłatkiem. Dzieci dostają
prezenty podczas Święta Trzech Króli. My - księża, też obdarowywaliśmy
je drobnymi upominkami. Najmłodszych cieszyło wszystko, zeszyt, ołówek,
garść cukierków. Pamiętam, jak zostaliśmy zaproszeni w noc wigilijną
do takiej małej kapliczki na pasterkę. Szliśmy ze strachem, z pytaniem "co to
będzie?", jaka pasterka może być w takim miejscu? Niepotrzebnie
się baliśmy. Poznaliśmy ogromną gościnność, serce i otwartość tych ludzi.
To jest niesamowite, że do przeżywania narodzin Jezusa nie potrzeba tym
ludziom domu, wygód, konkretnych miejsc. Wystarczy gorąca,
rozgwieżdżona noc i mała kapliczka. I ta naturalna radość w sercach, że coś
się zmieniło, że ktoś przychodzi.

Ci ludzie nie znają Pana Boga, ale modlitwę odmawiają w największym
skupieniu. Całują przy tym skierowany ku górze kciuk. Dlaczego?
Też zadałem to pytanie. Odpowiedź jest prosta, a na kogo ten kciuk
wskazuje? To jest taki wymowny gest, który zostaje w pamięci na całe życie.
W Argentynie kościół ma duże możliwości. Państwo współpracuje
z Domem Bożym, bo w pewnych działaniach trzeba wspólnoty
i zjednoczenia. Przecież takie jest przesłanie bożonarodzeniowe - Chrystus
przychodzi do wszystkich i wszystkich łączy. Mam piękne wspomnienia
począwszy od dzieciństwa, poprzez pobyt w Argentynie i dzisiaj, kiedy
radośnie przeżywamy Boże Narodzenie w naszej lokalnej społeczności.
Jako kapłani mamy podczas świąt dużo pracy. Zawsze jednak, najczęściej
po pasterce, znajdujemy czas na spotkanie, na złożenie życzeń i podzielenie
się opłatkiem.
W parafialnym Ośrodku Charytatywnym mieszkają różne zwierzęta,
czy myślał ksiądz może o wybudowaniu szopki?
Myślałem i nawet kiedyś próbowaliśmy wspólnie z księżmi taką szopkę
przygotować. Zrezygnowaliśmy jednak z tego pomysłu. Nasze zwierzęta
można przez cały rok oglądać na terenie ośrodka - tam jest ich dom, tam
czują się bezpiecznie.
Nawiązując do ośrodka, jaka była historia jego powstania?
Ośrodek Charytatywny powstał 15 lat temu. Wcześniej wybudowaliśmy
plebanię i chcieliśmy przygotować coś ciekawego dla mieszkańców. Padł
pomysł, żeby wybudować Ośrodek Charytatywny. Zaczęliśmy szukać
jakiegoś obiektu do ewentualnej modernizacji. Chcieliśmy zaadaptować
budynek po pamiętnym barze "Chłopka", ale odradzono mi to. Ówczesny
prezes GS-u Pan Wiesław Stasiak, jako argument podał nieopłacalność
remontu ze względu na fatalny stan budynku...i zwrócił się do starosty
Powiatu Pabianickiego Pana Grzegorza Janczaka o pomoc w znalezieniu
ziemi pod budowę ośrodka. Starosta stanął na wysokości zadania i tak
parafia nabyła skrawek nikomu niepotrzebnej ziemi. Teren łączył
się z cmentarzem, był trochę niższy i nierówny. Trzeba było go podwyższyć
i wyrównać. Ośrodek musiał wpisać się w plan zagospodarowania
przestrzennego gminy, który zakładał powiększenie cmentarza oraz
powstanie terenów zielonych przeznaczonych na rozrywkę i rekreację.
Ponieważ zawsze lubiłem zwierzęta, zbudowaliśmy stajnie i wolierę.
Powstał też nieduży domek. Udostępnialiśmy go różnym instytucjom,
głównie Kołu Gospodyń Wiejskich. Kiedy domek okazał się za mały, za radą
biskupa wybudowaliśmy większy obiekt, który z powodzeniem działa
do dzisiaj. Pomieszczenia ośrodka wynajmujemy, dzięki czemu mamy
środki na utrzymanie zwierząt, które przecież przynoszą naszym
mieszkańcom dużo radości. Dzisiaj mamy konie, ptaki, nawet białego
kangura, i plac zabaw dla dzieci. W Ośrodku Charytatywnym uczymy jazdy
konnej, prowadzimy zajęcia muzyczne i organizujemy spotkania
opłatkowe. Pamiętam pierwszą wigilię w stajni z dziećmi w otoczeniu koni,
na środku stał stół, dzieci zaśpiewały. To były niezapomniane przeżycia.
Zamierzeniem parafii było, żeby to miejsce służyło mieszkańcom i pełniło
funkcję edukacyjną. I jak na razie to się nam udaje.
Dziękuję za rozmowę księże proboszczu i życzę spokojnych Świąt.
Dziękuję, życzę wszystkim mieszkańcom gminy dobrego Nowego Roku,
pięknej atmosfery bożonarodzeniowej, miłości i zrozumienia. Żebyśmy
wspólnie, zgodnie i z miłością, którą przyniósł Chrystus na Ziemię,
pracowali dla społeczności w której żyjemy. Życzę, żeby wszystkie idee
chrześcijańskie zostały odszyfrowane, przypomniane i odnawiane poprzez
Święta Bożego Narodzenia. Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi!
Z księżmi proboszczami rozmawiał Bartosz Chmiela
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Udane życie z tradycją w tle
W grudniu, częściej niż kiedy indziej, gości na naszych ustach słowo
"tradycja". Choinka, prezenty, wigilijne potrawy. Ale tradycja wiąże
się także z ludzką pracą i historią miejsca, w którym przyszło nam żyć. Bez jej
kultywowania i szacunku do niej zaniedbujemy swoją przyszłość.
O tradycjach - nie tylko świątecznych, w rozmowie z naszym sąsiadem
Panem Arkadiuszem Bieleckim.

Czy dzisiejszy ZSCKR w Widzewie może być postrzegany jako wizytówka
naszej gminy ?
Zdecydowanie tak. Wygląd zewnętrzny - szczególnie latem, wnętrze,
wyposażenie oraz wyniki nauczania z pewnością predestynują do takiej roli.
Ze szkoły wywodzi się wiele pokoleń ogrodników, którzy stanowili zagłębie
ogrodnicze Ksawerowa. Obecnie wśród naszych absolwentów
są parlamentarzyści, dyrektorzy instytucji i właściciele firm działający
na rzecz sektora rolnego. Szkoła na co dzień ściśle współpracuje z gminą
i instytucjami znajdującymi się na jej terenie. Uhonorowaniem tej
współpracy jest tytuł "Zasłużony dla Gminy Ksawerów", który placówka
otrzymała w 2013 r. z rąk włodarzy naszej gminy.

Czy jest Pan rodowitym mieszkańcem naszej gminy?
W Ksawerowie mieszkam od 1969 r. Pochodzę z powiatu kutnowskiego,
urodziłem sie i spędziłem dzieciństwo w gminie Łanięta.

Fot. Archiwum

Jak mieszka się Panu w Ksawerowie?
Nasza gmina z roku na rok pięknieje. Ksawerów bardzo się zmienia, a tempo
tych zmian jest coraz większe. Kolejne ulice mają wodociągi, kanalizację,
wyremontowane nawierzchnie czy oświetlenie. Taki rozwój bardzo cieszy.
Mieszka mi się w Ksawerowie bardzo dobrze.
Jest Pan dyrektorem ZSCKR w Widzewie. Od kiedy pełni Pan tę funkcję ?
Już od 28 lat. Wcześniej, przez krótki okres czasu pracowałem jako
konstruktor w Ośrodku Badawczo Rozwojowych Technicznej Obsługi
Rolnictwa w Żdżarach, później w Zespole Szkół Rolniczych w Widzewie czyli
dzisiejszym ZSCKR.
Może kilka słów o historii Szkoły ?
Szkoła istnieje od 1946 r. W czasie II wojny światowej było tu lotnisko
polowe. Z widzewską ziemią zmieszały się prochy por. pilota Tadeusza
Jeziorowskiego, który poległ w walce z samolotami niemieckimi. Po wojnie
majątek ziemski Widzew został podzielony. 63 ha otrzymała szkoła, a resztę
PGR. Gmina Ksawerów stała się zagłębiem ogrodniczym doskonale
prosperującym dzięki bliskości aglomeracji łódzkiej. Tak więc Szkoła
Rolnicza świetnie wpisała się w tę rzeczywistość. Kultywując ogrodnicze
tradycje, przez cały okres istnienia kształcimy w zawodach rolniczych:
ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, kucharz,
technik żywienia i usług gastronomicznych
Fot. Archiwum

Dyr. Arkadiusz Bielecki (w środku) z gronem pedagogicznym ZSCKR
w Widzewie i specjalnym egzemplarzem "malucha" przygotowanym
z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości
Ponieważ wszyscy przygotowujemy się teraz do Świąt Bożego Narodzenia
chciałbym zapytać jak to wygląda w szkole, którą Pan kieruje ?
Jak co roku tradycyjnie ubieramy choinkę przed wejściem do szkoły oraz
w każdym z budynków - czyli w szkole, w internacie i w warsztatach.
Odbywają się też spotkania wigilijne. Są wigilie klasowe, później wspólna
wigilia szkolna, są też jasełka. Później wszyscy pracownicy oraz
emerytowani pracownicy udają się do stołówki na wspólny obiad, dzielą
się opłatkiem. W internacie jest uroczysta kolacja wigilijna w przeddzień
wigilii szkolnej. Nie może się też obyć bez corocznych konkursów
na potrawy wigilijne. Komisja konkursowa ma często dylematy z wyborem
laureatów.
Może podzieli się Pan z naszymi czytelnikami przepisem na jakąś pyszną
wigilijną potrawę przygotowywaną przez uczniów szkoły?
Bardzo chętnie. Myślę, że tradycyjny kulebiak i sałatka śledziowa będą
dobrym wyborem (przepisy na str. 15).

Lata 60. ub. w. - zajęcia praktyczne z przedmiotu technik ogrodnictwa
Fot. Archiwum

1965 r. - Krajowy Konkurs Orki na terenie ówczesnej Szkoły Rolniczej
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Dziękuję pięknie w imieniu mieszkańców za przepisy na świąteczne
potrawy. Myślę, że zagoszczą na niejednym stole. Porozmawiajmy teraz
przez chwilę o Pana działalności na rzecz naszej gminy. Był Pan
przewodniczącym w Radzie Gminy Ksawerów. Jak to się stało, że Pan - wtedy
jako nowicjusz w samorządzie, objął to zaszczytne stanowisko?
Ksawerów wchodził wówczas w skład gminy Pabianice, chociaż przedzielony
przez miasto Pabianice, terytorialnie nie miał z nią kontaktu. Podział
mandatów był taki, że Ksawerów miał 11-stu radnych, i tak nazywana przez
ksawerowskich radnych "tamta strona" też miała 11-stu przedstawicieli.
Dwukrotnie nie udało się wybrać przewodniczącego Rady. Ksawerów miał
swojego kandydata i "tamta strona" swojego. Nie ja byłem kandydatem
z Ksawerowa. Kiedy Rada Gminy nie mogła się ukonstytuować groziły
ponowne wybory.
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Fot. DK

1997 r. - Arkadiusz Bielecki (w środku) podczas sesji Rady Gminy
Niespodziewanie radni spoza Ksawerowa zgodzili się na przewodniczącego
z Ksawerowa, ale postawili warunek. Miałem to być ja. Nie chciałem być
przewodniczącym, ale pod presją powtórzenia wyborów uległem.
Wygrałem z drugim kandydatem z Ksawerowa 21 : 1. Kiedy stanąłem
za stołem przewodniczącego byłem przerażony (uśmiech). Nie miałem zbyt
wielkiego pojęcia o funkcjonowaniu Rady. Musiałem się szybko uczyć,
będąc pod presją mojego kontrkandydata - z zawodu prawnika. I na koniec
drobny smaczek. Byłem w niekomfortowej sytuacji, kiedy przyszło do
głosowania "za czy przeciw" podziałowi gminy. Jako przewodniczący
powinienem być przeciw, ale przecież jestem z Ksawerowa. Wyborcy tego
sobie życzyli. Głosowałem za podziałem gminy. Jedyny radny z Ksawerowa,
który zagłosował przeciwko podziałowi gminy Pabianice został później
przewodniczącym Rady Gminy Ksawerów. Główną siłą sprawczą wydzielenia
gminy Ksawerów z gminy Pabianice był śp. Pan Zygmunt Kortyński. Wiem
to bezpośrednio od Niego i wierzę, że to prawda. Z oczywistych powodów
publicznie się tym nie chwalił tym bardziej, że był skromnym człowiekiem.
Nie mniej, dzięki jego dużemu zaangażowaniu mamy dzisiaj gminę
Ksawerów.
Nie samą pracą człowiek żyje. Jak Pan spędza czas wolny ?
Interesuję się historią Polski od 1914 r. aż do dzisiaj, oraz turystyką
motocyklową, którą zarazili mnie moi synowie.
Zazdroszczę Panu! Niejeden z nas marzy o posiadaniu stalowego rumaka.
Jakim motocyklem Pan podróżuje i dokąd wiodą turystyczne szlaki ?
Zwiedzam Polskę, szczególnie Województwo Łódzkie i Mazury. Jeżdżę
Suzuki Boleuvard S40 650 cm3. Podróżuję spokojnie, zgodnie z przepisami
i unikam przygód.
Fot. Archiwum

To się chwali ale pewnie były jakieś przygody na drodze, o których Pan
pamięta?
Dla motocyklisty kolizja z "puszką", bo tak motocykliści nazywają
samochody, to bardzo duże zagrożenie. Jednakże zdarzyło się, że samochód
osobowy zajechał mi gwałtownie drogę, odjechał, a potem zatrzymał się.
Kierowca wysiadł, zaczął gwałtownie wymachiwać rękami i coś krzyczeć.
W kasku niewiele słyszałem. Podniosłem przyłbicę. Rozejrzałem się. Droga
była pusta. W zbrojonej kurtce, kasku i rękawicach nie byłem bez szans.
Podchodzę do człowieka, rozkładam szeroko ręce i mówię "pokój nam
wszystkim". Spłonął purpurą i pobiegł do samochodu. Innym razem
zatrzymuje mnie patrol policyjny. Policjantka podchodzi i pyta "dlaczego
pas nie zapięty ?" Nerwowo szukałem pasa. Zaśmiewali się do łez (uśmiech).
Wkrótce Boże Narodzenie, chyba najpiękniejsze polskie święta. Pełne
magii i miłości. Jakie obrazy z lat dziecięcych związane z tym czasem
zapisały się w Pana pamięci ?
Wspomnienia przywołują pachnącą choinkę, prezenty, kolację wigilijną,
życzenia, kolędy, smakołyki, podniosły nastrój, nocne wyjście na pasterkę.
Tradycyjnie, jak w tysiącach rodzin. Listu do Świętego Mikołaja
nie pisaliśmy. Wyczekiwaliśmy z niecierpliwością na pierwszą gwiazdę
na niebie, bo wtedy zaczynaliśmy wieczerzę wigilijną. Później mogliśmy
zajrzeć pod choinkę. Najczęściej były tam książki, ale również inne
- te oczekiwane prezenty. Pamiętam, że najbardziej ucieszyły mnie łyżwy.
Nareszcie mogłem ścigać się z kolegami na lodowisku!
Czy coś z tej świątecznej tradycji przeniósł Pan w dorosłe życie?
Oczywiście. Tradycję w całości przeniosłem na swoją rodzinę.
Może chciałby Pan przekazać coś naszym czytelnikom w tym szczególnym
przedświątecznym okresie i u progu Nowego Roku ?
Mieszkańcom gminy Ksawerów życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia nade
wszystko, przyjaciół niezbyt wielu, ale prawdziwych. Radosnych, zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego, dobrego Nowego Roku 2019.
Z dyrektorem ZSCKR w Widzewie Arkadiuszem Bieleckim rozmawiał Bartosz Chmiela

Mamy dofinansowanie do opracowania
"Programu wyrobów zawierających azbest"
Gmina Ksawerów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Ksawerów na lata 2018-2032", pochodzące ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowity koszt zadania - 12 300,00 zł
Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 7 380,00 zł
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
UG Ksawerów
www.zainwestujwekologie.pl

Arkadiusz Bielecki na swoim Suzuki Boleuvard
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Przedświąteczny maraton ZUMBY za nami - taka atmosfera tylko w gminie Ksawerów!

Uczestnicy przedświątecznego maratonu ZUMBY
Ponad 350 osób wzięło udział w przedświątecznym maratonie ZUMBY, który
w niedzielne popołudnie odbył się Hali Sportowej Szkoły Podstawowej
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie.
Dlaczego ZUMBa jest tak popularna? Bo taniec wyraża nasze emocje
poprzez ruch i aktywny, zdrowy wypoczynek.
- Taniec w połączeniu z rytmiczną muzyką i dobrze dobranymi elementami
fitness pozwala odstresować się po ciężkim dniu. To także świetny trening
ogólnorozwojowy - mówił Paweł Kasznicki, pomysłodawca i wspólnie
z GDKzB w Ksawerowie, organizator maratonu.
- Tanecznym krokiem weszliśmy w wyjątkowy nastrój świąteczny. Dziękuję
za tak fantastyczną frekwencję. Po raz kolejny udowadniamy, że Ksawerów
potrafi się bawić! - dodał z uśmiechem.
Uczestnicy roztańczonego wydarzenia bawili się przez trzy godziny
pod okiem najlepszych instruktorów: Pawła Kasznickiego, Damiana
Jabłońskiego, Macieja Sarnata, Michała Dudka i Sylwii Bartczak.
Podczas maratonu była wystawiona specjalna puszka, do której można było
wrzucać pieniążki przeznaczone na lecznie Antosia - chłopca z Pabianic.
Na uczestników (w imprezie wzięła udział również setka dzieci) czekały
wspaniałe prezenty, nagrody niespodzianki, poczęstunek i najróżniejsze
atrakcje dla najmłodszych (m.in. malowanie buziek). Imprezę swoim
patronatem objął Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, który wspólnie
z przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem
i wiceprzewodniczącą Anną Szcześniak-Rydz, wręczył uczestnikom upominki
i nagrody.

Dobra zabawa w rytm latynoskich rytmów

"Mikołajki" wspólnie z Pawłem Kasznickim

Serdecznie podziękowania dla organizatorów (Active&Dance Paweł
Kasznicki, GDKzB w Ksawerowie), sponsorów (Szkoła Podstawowa
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie, Wojskowe Zakłady Lotnicze
nr 1 S.A., Pizzeria Hypper, Salon Fryzjerski Patrycja Predel, Salon Fryzjerski
Lokita, Salon Fryzjerski Michał Łuczyński, Salon Fryzjerski Iwona
Grochowska, Soligrano, SunBud, Sieć Aptek - Apteka Wspólna, Jump Planet,
Perfums Unique) i wszystkich tych, którzy zaangażowali się w to niezwykle
pozytywne i energetyczne przedsięwzięcie. Brawo!

Redakcja

Włodarze naszej gminy podczas wręczania upominków
Fotografie wykonał Mikołaj Ogiński
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Szanowni właściciele czworonogów
Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność. Opieka nad
pupilem wiąże się z obowiązkami jakie na właściciela czworonoga nakłada
prawo, które w miesiącu październiku br. znacznie się zaostrzyło!
Fot. shutterstock

Jeżeli chcemy uniknąć kary (grzywna może wynieść nawet 1000 zł)
pamiętajmy o:
1) Odpowiednim pilnowaniu czworonogów.
Właściciele czworonoga udając się z nim w miejsca ogólnodostępne mają
obowiązek należytej kontroli swojego psa. Pupila należy wyprowadzać
na smyczy, wypadałoby mieć również kaganiec lecz przede wszystkim
powinniśmy pilnować, żeby nikogo nie pogryzł. Właściciel nie może
wypuścić swojego czworonoga jak i gdzie mu się tylko podoba. Jeżeli
zwierzak wyrządzi szkodę odpowiada za nią właściciel, i nie ma tu znaczenia
czy nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej.
2) Obowiązkowych szczepieniach ochronnych.
Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych
szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno
nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia
i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa
jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
3) Sprzątaniu po swoich pupilach.
Podczas wyprowadzania naszych psiaków w miejsca publiczne naszym
niezbędnikiem powinny stać się także woreczki i łopatka do zbierania psich
odchodów. Taki zestaw możemy kupić w sklepie za kilkanaście złotych.
Pamiętajmy, że ten dobry zwyczaj (a w niektórych miejscowościach takich
jak nasza także prawo) świadczy także o naszej kulturze osobistej…nasze
oburzenie podczas bliskiego kontaktu z taką "niespodzianką" jest
jednakowe, bez względu na to czy jesteśmy właścicielami czworonoga,
czy też nie.
3) Zapewnieniu właściwej opieki i warunków bytowania.
Właściciele zwierząt mają obowiązek zapewnić swoim pupilom
pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające
swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
Nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, dłużej niż
12 godzin w ciągu doby lub powodujący uszkodzenie ich ciała (czyli
cierpienie). Pies musi mieć oraz możliwości niezbędnego ruchu, a długość
ewentualnej uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
nr 11/2018

----------------------------------------Podstawa prawna:
Art. 77. KODEKSU WYKROCZEŃ
§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny
do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia,
które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze
nagany.
§ 15 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Ksawerów wprowadzonego UCHWAŁĄ NR XLVI/332/2017 RADY GMINY
KSAWERÓW z dnia 19 kwietnia 2017 r.
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi
zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia
dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów.
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) podstawowym obowiązkiem każdego
opiekuna zwierzęcia jest zapewnienie mu opieki i właściwych warunków
jego bytowania. (art. 9 ww. ustawy).
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem!
W związku z nadchodzącym okresem zimowym, uprzejmie przypominamy
o konieczności zabezpieczenia wodomierza przed mrozem. W jaki sposób
to zrobić?
W przypadku utrzymujących się ujemnych temperatur powietrza, wzrasta
ryzyko uszkodzeń wodomierzy. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi
na prawidłowe zabezpieczenie zimą tych urządzeń oraz kontrolowanie
ich stanu (zwłaszcza gdy znajdują się one w nieogrzewanych
i nieocieplonych pomieszczeniach piwnicznych).
Fot. youtube.pl

Wyciek wody z przemrożonego wodomierza
Do zabezpieczenia przed mrozem można użyć wełny mineralnej,
styropianu, koca lub innego - dobrze izolującego materiału.
Pamiętajmy, że koszt wymiany uszkodzonego wodomierza - który nie został
prawidłowo zabezpieczony przed mrozem - ponosi odbiorca usługi.
Masz pytania? Skontaktuj się z Gminną Jednostką Wod-Kan Ksawerów:
- tel.: 42 212 81 48
- e-mail: gjwkksawerow@gmail.com
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"Na perfumy" - to nowa metoda złodziei

UWAGA!

Nasi stróże prawa z posterunku w Ksawerowie ostrzegają przede wszystkim
starsze osoby. "Na perfumy" to nowa metoda amatorów cudzego mienia.
Powąchasz i zasypiasz. Bądźmy czujni!
Fot. natemat.pl

W wigilię 24 grudnia
Urząd Gminy w Ksawerowie będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy

Pobierasz świadczenie rodzinne lub zasiłek?
Złodzieje udają, że chcą sprzedać perfumy i dają do powąchania flakonik
z cieczą. Kto powącha - ten zasypia, a z mieszkania wszystko znika. Złodzieje
są bezwzględni, na ich celowniku są zwłaszcza seniorzy, osoby starsze
i samotne. Większość tych osób pamięta o tym, że nie można ufać każdemu,
kto do nich dzwoni lub puka do drzwi. Oszuści są jednak często bardzo
przekonujący. Podszywają się na przykład pod akwizytorów, pracowników
elektrowni czy gazowni.
Redakcja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie będzie
wydawał dowody wypłat w nastepujące dni grudnia:
• dla zasiłków z pomocy społecznej od dnia 17.12.2018 r.
• dla świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego
oraz świadczeń wychowawczych od dnia 18.12.2018 r.
Masz pytania? Skontaktuj się z GOPS-em.
Telefony kontaktowe:
• 42 213 89 83 - pracownicy socjalni
• 42 213 89 91 - świadczenia rodzinne
• 42 213 89 87 - kierownik GOPS
e-mail: gops@ksawerow.com

GOPS

Kalendarz ogrodnika
Grudzień
Regularnie sprawdzamy okrycie na roślinach wrażliwych na mróz.
To szczególnie ważne, gdy pogoda jest mroźna i wietrzna, bo wtedy pędy
są bardziej narażone na przemrożenie. Przy temperaturach poniżej -10°
C warto okryć rośliny dodatkową warstwą agrowłókniny, słomy
czy papieru. Gdyby gałęzie złamały się pod ciężarem śniegu, jak
najszybciej wyrównujemy rany ostrą piłą i zabezpieczamy maścią
ogrodniczą, aby zmniejszyć powierzchnię, przez którą mróz może wnikać
do głębiej położonych tkanek.
Gdyby przyszły silne mrozy, a śnieg nie spadł, koniecznie poprawiamy
i uzupełniamy okrywy na rabatach. Pod śniegiem są w pełni bezpieczne,
ale tam gdzie zwiewa go wiatr, wymagają okrycia gałązkami iglaków lub
liśćmi. Ja stosuję jedno i drugie: kopczyki liści przykrywam starannie
stroiszem.
M.Szymczykiewicz/ladnydom.pl
Echo Gminy Ksawerów - gazeta samorządu terytorialnego.
Wydawca: Gmina Ksawerów - jednostka samorządu terytorialnego. Adres wydawcy: ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, tel. + 48 42 213 80 50, www.gmina.ksawerow.com,
e-mail: sekretariat@ksawerow.com.
Redakcja: Reklamona Bartosz Chmiela. Adres redakcji: ul. Kostki Napierskiego 6 lok.2, 94-056 Łódź, tel. +48 600 452 666, www.reklamona.pl, e-mail: info@reklamona.pl
Redaktor naczelny: Bartosz Chmiela. Skład i przygotowanie do druku: Bartosz Chmiela. Druk: Drukarnia Sprint Print Łódź. Nakład: 3000 egzemplarzy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
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KĄCIK KULINARNY

Świąteczne przepisy uczniów ZSCKR w Widzewie - tradycyjny kulebiak i sałatka śledziowa
Fot. przyslijprzepis.pl

Kulebiak
Ciasto:
• mąka pszenna 0,5 kg
• drożdże 30 g
• mleko 200 ml
• jaja 2 szt. + 1 szt. do posmarowania
• cukier 50 g
• olej 120 ml
• sól do smaku

Fot. przyslijprzepis.pl

Sałatka śledziowa
Nadzienie:
• kiszona kapusta 0,5 kg
• pieczarki 0,3 kg
• cebula 0,1 kg
• olej do podsmażania
• sól, pieprz do smaku

Przygotowanie
Nadzienie:
Kapustę odcisnąć, rozdrobnić i podsmażyć na oleju. Zrumienić
pokrojoną w kostkę cebulę. Pieczarki drobno pokroić i podsmażyć.
Wymieszać składniki nadzienia z surowym jajkiem, doprawić do smaku.
Ciasto:
Mleko lekko podgrzać. Sporządzić rozczyn z połowy ilości mleka,
drożdży, łyżki cukru i mąki w takiej ilości, aby uzyskał konsystencję
gęstej śmietany. Pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia
(trzykrotne zwiększenie objętości). Dwa jaja utrzeć z pozostałą ilością
cukru. Wyrobić ciasto z mleka, mąki, jaj, rozczynu i soli, a pod koniec
dodać olej i dalej wyrabiać, aż zacznie odchodzić od ręki. Pozostawić
do wyrośnięcia. Rozwałkować na prostokąt o grubości 1cm.
Rozsmarować na nim nadzienie, zwinąć w rulon wzdłuż dłuższego
brzegu, umieścić w "keksówce". Wierzch posmarować rozmąconym
jajem i pozostawić do wyrośnięcia. Piec w temperaturze 190°C przez ok.
40 minut. Upieczony kulebiak pokroić w plastry o grubości 3-4 cm.
Podawać z sosami lub jako dodatek do czerwonego barszczu.

Uważasz, że Twoje kulinarne umiejętności są naprawdę
na wysokim poziomie?
Przyjaciele i rodzina zajadają się ze smakiem przygotowanymi
przez Ciebie potrawami?

Koniecznie podziel się swoimi przepisami z czytelnikami
naszej gazety!

Produkty:
• filety śledziowe 0,2 kg
• buraki 0,2 kg
• jabłka 150 g
• ogórki kiszone 150 g

• ziemniaki 0,2 kg
• cebula 50 g
• śmietana 18% 300 ml
• sól, cukier, pieprz do smaku
• szczypiorek

Przygotowanie:
Filety wymoczyć. Buraki i ziemniaki ugotować w łupinach, wystudzić
i obrać. Składniki sałatki pokroić w grubą kostkę. Ułożyć warstwami
w szklanej salaterce. Polać przyprawioną śmietaną. Udekorować
szczypiorkiem.

Wigilijny kompot z suszu wg przepisu
Pana Krzysztofa z ul. Zachodniej
Fot. mojegotowanie.pl

Tradycyjny kompot z suszu
Produkty:
• suszone śliwki 20 g
• suszone morele, jabłka, gruszki i figi (po 10 g)
• pomarańcza 1 sztuka
• pół cytryny
• goździki i cynamon (do smaku)
• miód
Przygotowanie:
Suszone owoce opłukać pod bieżącą wodą, zalać przegotowaną wodą
i odstawić na 3 godziny. Cytrynę i pomarańczę sparzyć wrzątkiem,
pokroić w plastry i dodać do suszonych owoców. Doprawić cynamonem
i goździkami. Gotować na małym gazie ok. 30 minut. Na koniec doprawić
miodem, a przed podaniem schłodzić.
Redakcja
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"Opamiętaj się!" - opowiadanie Hanny Musiałowicz, laureatki konkursu "STOP uzależnieniom"
Fot. shutterstock

Maćkowi urodziła się siostra. Bardzo ją pokochał, uczył ją mówić, pokazywał
różne przedmioty. Jednak zauważył też, że rodzice poświęcają mu coraz
mniej czasu. Na przykład tata obiecał mu wyjście do kina na najnowszy film
" Żaby atakują". Kiedy Maciek go o to zapytał, tata odpowiedział:
- Wybacz synu, ale muszę pomóc mamie zajmować się Zuzią. Następnym
razem...
- Zuzia. Wszystko tylko Zuzia i Zuzia... - myślał chłopak. Coraz częściej Maciek
chodził po domu głodny. Mama nie miała czasu ugotować porządnego
obiadu, więc żywił się jedynie płatkami z mlekiem, parówkami oraz
kanapkami z szynką i serem. Czasami do Maćka przychodziła babcia, żeby
zrobić mu jakieś dobre jedzenie lub pomóc w lekcjach, na co rodzice
oczywiście nie mieli ostatnio czasu. Podczas wizyty nie mogło jednak
zabraknąć ciągłego podziwiania małego potwora, którego Maciek wprost
znienawidził.
- Ciągle tylko się ślini i płacze. Naprawdę nie rozumiem, co w niej widzą
dorośli - denerwował się chłopiec.
Minął miesiąc. Maciek jak zwykle został obudzony wczesnym rankiem
płaczem swojej młodszej siostry. Schodził właśnie na dół, do kuchni, żeby
zjeść śniadanie, gdy nagle coś go tknęło. Wbiegł szybko na górę do swojego
pokoju i zerknął w kalendarz. Tak. Nie mylił się. To były JEGO URODZINY.
Sprawdził jeszcze raz czy to na pewno listopad. To naprawdę jest dzisiaj!!
25.11.2018 r.! Zaczął skakać z radości. Był ciekaw, co dostanie od rodziców
na urodziny.
- Na razie nie będę im przypominać. Zobaczymy, czy pamiętają - pomyślał.
Po południu Maciek siedział przy komputerze i liczył na to, że rodzice zaraz
wejdą do jego pokoju, zaśpiewają mu "Sto lat" i wręczą nową grę na X-BOXa.
Ale tak się nie stało. Zniecierpliwiony już czekaniem postanowił zwrócić
na siebie ich uwagę, i przechadzać się po całym domu w tę i z powrotem.
Szedł korytarzem do łazienki, kiedy minął mamę.
- Maćku, co robisz? - zaciekawiła się.
- Właściwie to nic…- odpowiedział Maciek oczekując nagłego wybuchu
piosenki urodzinowej.
- Ach, to świetnie. Bo właśnie skończyły się pieluszki dla Zuzi. Skoczyłbyś
do sklepu i kupił ze dwie paczki?
Maciek tylko westchnął. Uśmiechnął się ciężko i poszedł do sklepu.
Następnego ranka Maciek obudził się rozżalony. Przed zaśnięciem
pochlipywał troszeczkę po cichu pod kołdrą. No tak. Niedowierzanie. Stało
się. Rodzice zapomnieli o jego urodzinach. Chłopak właśnie chciał planować
ucieczkę z domu, gdy wtem ktoś zapukał do drzwi jego sypialni. To była
mama z tatą.
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Mama trzymała małą babeczkę ze świeczką a tata … Nie… Maciek nie mógł
w to uwierzyć...Nowiutki telefon!! Nasz jubilat omal nie zemdlał.
- Wybacz nam, że zapomnieliśmy o twoich urodzinach – powiedział tata –
ale ostatnio jesteśmy bardzo zabiegani.
- Dziękujemy Ci też, że mimo że nie mamy tak wiele czasu,
Ty nie przychodzisz do nas z pretensjami – powiedziała mama, uśmiechając
się. Maciek czuł, że jest w siódmym niebie.
Po śniadaniu Maciek postanowił wypróbować nowy prezent. Przełożył kartę
SIM ze starego telefonu do nowego oraz zgrał wszystkie kontakty. Jego
stary telefon miał klawisze, za to nowiutki gadżet posiadał ekran dotykowy.
Maciek postanowił założyć sobie konta na portalach społecznościowych,
takich jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter oraz pościągać różne
fajne gry.
Kiedy po południu mama zajrzała do pokoju Maćka, żeby zawołać
go na obiad, zastała syna leżącego na łóżku i grającego na komórce w grę
o wyścigach samochodowych.
- Maciek, chodź na obiad.
- Już, już, tylko jeszcze jeden level… - powiedział Maciek wstając powoli
z łóżka, wciąż wpatrzony w telefon.
Mama i tata czekali na syna przez ok. 15 min. W tym czasie zupa zdążyła już
wystygnąć. Kiedy wreszcie się zjawił, wciąż był wpatrzony w swojego
smartfona. Usiadł przy stole i po omacku próbował trafić łyżką do ust.
Rodziców zamurowało.
Wieczorem Maciek wciąż siedział na telefonie. Tym razem przeglądał
zdjęcia swojego kolegi na Instagramie. Siedział już tak dwie godziny,
gdy nagle mama weszła do jego pokoju i obwieściła, że czas iść spać.
Z niechęcią odłożył swój "sprzęt" i dał mamie całusa na dobranoc, lecz kiedy
zamknęły się drzwi, od razu chwycił go z powrotem. Siedziałby tak przez całą
noc, gdyby nie to, że wszystko ma swój koniec i bateria telefonu padła.
Maciek podłączył go więc do prądu i szepnął - Jutro do ciebie wrócę.
Obiecuję.
Rano tata wszedł do pokoju Maćka, żeby go obudzić, aby nie spóźnił
się do szkoły. Maciek powoli powlókł się z łóżka do łazienki. Umył zęby,
uczesał się, ubrał, a następnie od razu chwycił w ręce telefon.
W szkole, zamiast spędzać przerwę z przyjaciółmi, Maciek grał na telefonie.
Nauczycielki zagroziły mu także zabraniem urządzenia, lecz on się tym
nie przejął. Znalazł sobie samotny kąt na korytarzu i tam spędzał czas
ze swoją "nową zabawką". Podczas lekcji często wychodził też do toalety,
aby zrobić zdjęcie i wrzucić je na Facebooka.
I tak mijały dni. Maciek całe godziny spędzał przed telefonem
w cyberprzestrzeni zamiast w prawdziwym świecie. Wiedział, co się dzieje
na drugim końcu globu, ale nie wiedział, co dzieje się wokół niego. Kiedy
rodzice próbowali z nim o tym porozmawiać, on wściekał się, zamykał
w swoim pokoju i znowu grał na telefonie.
W szkole też nie było różowo. Maciek dostał już 3 nagany za używanie
telefonu na lekcji i do tego zaczął też zaniedbywać naukę. Miał w swoim
dzienniczku bardzo dużo jedynek. Nauczyciele dziwili się, jak to możliwe,
że taki piątkowy i wzorowy uczeń spadł na tak niski poziom w tak krótkim
czasie.
Tego popołudnia Maciek miał rozładowany telefon, więc grał w gry
na komputerze. Właśnie logował się do „3,2,1, MOTORY!!”, kiedy do jego
pokoju wszedł tata.
- Maćku, czy mógłbyś pozwolić na chwilę do mojego gabinetu??
- Tato, tyle razy mówiłem wam, że NIE jestem uzależniony od telefonu,
po co ciągniesz mnie na koleją rozmowę w tej sprawie?!
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Fot. shutterstock

Wskaż pingwinowi drogę do choinki z prezentami
Fot. shutterstock

- Nie chodzi do końca o telefon… chociaż po części też… jak przyjdziesz
to się dowiesz.
Maciek podreptał za tatą do jego biura. Usiadła na krześle, naprzeciwko
taty.
- Kochanie, zastanawiamy się z mamą czy zakup smartfona był trafną
decyzją. Spędzasz z nim naprawdę dużo czasu. Widzimy, że ci się podoba,
ale trochę…no dobra, bardzo przesadzasz. Wpatrujesz się w niego
godzinami i …
- Wcale nie!! - wrzasnął chłopak
- Maciek! Czy ty zdajesz sobie sprawę, że twoja siostra tydzień temu
skończyła PIERWSZY ROK swojego życia, a Ty nawet tego nie zauważyłeś?!
Maćka zatkało. Czy to możliwe? Czy to możliwe, że zrobił swojej niczemu
winnej siostrze to, co zrobili mu wcześniej rodzice?? Wtedy zdał sobie
ze wszystkiego sprawę. Rodzice poświęcali się dla Zuzi tak bardzo jak
dla niego, kiedy był mały. Kupili mu telefon, aby wynagrodzić
mu ten chwilowy brak czasu, lecz gadżet, który tak wielbił i kochał, stał
się dla niego czarną magią rozdzielającą go z rodzina i kolegami.
Nie wiedział, kiedy ostatnio widział się z babcią, która tak mu pomagała
i na którą zawsze mógł liczyć. Nie wiedział, co działo się przez ten cały czas
w jego rodzinnym domu, mieście, kraju. Za to wiedział, co jadł na śniadanie
chłopak z Instagrama mieszkający w Azji… Zrozumiał, że nowoczesny
telefon ułatwia wiele spraw, lecz niewłaściwie stosowany może być jak
narkotyk, uzależniający i zmieniający człowieka o 180 stopni.
Hanna Musiałowicz

Znajdź 10 szczegółów którymi różnią się obrazki
Fot. shutterstock

Świąteczne ciekawostki
Czy wiesz, że...
Pierwsze bombki zostały wykonane
w Niemczech przez Hansa Greinera.
Według legendy rozpoczął
on tworzenie szklanych wydmuszek
do udekorowania choinki,
gdyż nie stać go było na typowe
wówczas dekoracje czyli orzechy,
jabłka czy cukierki.
Pierwsze choinkowe bombki w Polsce
były wykonywane ze szkła
dmuchanego i początkowo imitowały
orzechy i inne owoce.
Redakcja

nr 11/2018

gazeta samorządu terytorialnego

17

ROZRYWKA

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. W tym mieście narodził się Chrystus.
2. Bardzo popularne drzewko, które stroimy świątecznymi ozdobami.
3. Leżał w nim mały Jezus.
4. Uroczysta msza św. upamiętniająca oczekiwanie i modlitwę
pasterzy zmierzających do Betlejem.
5. Umieszczane pod obrusem wg wigilijnego zwyczaju.
6. Dwanaście na wigilijnym stole.
7. Symbol wiary chrześcijańskiej
8. Dzielimy się nim przed wigilijną wieczerzą.
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9. Pieśń Franciszka Karpińskiego, popularna kolęda o Narodzeniu Pana.
10. Przynosi je Święty Mikołaj.
11. Wigilia Nowego Roku.
12. Wnuczka Dziadka Mroza, przynosi prezentu dzieciom w Rosji.
13. Środek lokomocji Świętego Mikołaja.
14. Jeden z Trzech Króli, którzy złożyli Jezusowi swoje dary.
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Mali Patrioci

Przedszkolaki z włodarzami gminy i gronem pedagogicznym
Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie zainicjowały obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości już w czwartek 8 listopada br.
Korzystając z pięknej pogody mali ksawerowianie udali się na spacer pod
obelisk upamiętniający 15. Pułk Piechoty "Wilków" w Ksawerowie,
aby oddać hołd tym, którzy walczyli o wolność Polski. Przedszkolaki złożyły
pod obeliskiem kwiaty i zapaliły znicze jako symbol swojej pamięci.
Dzień później dzieci uczestniczyły w szkolnych obchodach Święta
Niepodległości. Każdy miał na sobie galowy strój, a na piersiach widniały
samodzielnie wykonane kotyliony w barwach narodowych. Podczas
uroczystej akademii milusińscy wzięli udział w akcji "Rekord
dla Niepodległej" zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wspólnie z całą społecznością szkolną oraz z zaproszonymi gośćmi
odśpiewali hymn państwowy oraz zaprezentowali wiersz Władysława Bełzy
"Katechizm młodego dziecka". Występ został nagrodzony gromkimi
brawami, a na zakończenie uroczystości dyrektor placówki dodała,
że na długo pozostanie on w pamięci tych wszystkich, którzy mogli
go zobaczyć.
Dzieci otrzymały gratulacje od włodarzy gminy - wójta Adama Topolskiego
i przewodniczącego Rady Gminy Arkadiusza Jędrzejczyka, oraz od dyrektor
szkoły Marii Szaszkiewicz. Pamiątką po tym wydarzeniu pozostanie wspólne
zdjęcie.
Przedszkolaki wykonały sobie również wspólną fotografię z jednym
ze starszych kolegów, który był przebrany w tym dniu za marszałka Józefa
Piłsudskiego. Podczas okolicznościowego apelu z okazji urodzin Polski
wszyscy odśpiewali "sto lat", otrzymując patriotyczne ciasteczka.
Grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie aktywnie włącza
się w uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości, realizując podczas
zajęć Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała".
Wykonując kolejne zadania projektu dzieci uczą się patriotyzmu, miłości
do ojczyzny oraz świadomości narodowej.
Redakcja

Pod Obeliskiem przed GDKzB w Ksawerowie

Świąteczne ciekawostki
Czy wiesz, że...
Pierwsze sztuczne drzewka
świąteczne powstały w Niemczech.
Choinki wytwarzano z wykorzystaniem
farbowanych gęsich piór.
Prawdziwe drzewka, które trafiają
do sprzedaży, przed ścięciem
rosną nawet przez 15 lat.
Redakcja
Fotografie: oddziały przedszkolne SP w Ksawerowie
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"Piękna nasza Polska cała"

Poznali zasady selektywnej zbiórki odpadów

Gminne Przedszkole w Ksawerowie, jako kolejna placówka oświatowa
z terenu naszej gminy, wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie
Edukacyjnym "Piękna nasza Polska cała".

W dniu 27 listopada br. firma Remondis Sp. z o. o przy udziale EKO-PUNKTU
Organizacji Odzysku Opakowań S.A. zorganizowała i przeprowadziła akcję
promującą selektywną zbiórkę odpadów w naszej placówce oświatowej.

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

W ramach akcji zorganizowano trzy spotkania informacyjne promujące
zasady segregacji odpadów dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej
im. Henryka Jordana w Ksawerowie. W trakcie spotkań uczniowie mogli
się zapoznać z obowiązującymi przepisami w zakresie postępowania
z odpadami opakowaniowymi powstającymi w gospodarstwach domowych,
urzędach, firmach, etc.
Powyższe działania miały na celu podniesienie stanu świadomości
ekologicznej uczniów klas podstawowych, poinformowanie o prawidłowym
postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, dostępnych systemach
zwrotu, zbierania i odzysku, tym recyklingu odpadów opakowaniowych.
Uczestników zajęć poinformowano, że prawidłowe postępowanie
z odpadami ma istotny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności
na ochronę zasobów naturalnych.
Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedszkolaki z przygotowanym godłem Polski

Fot. Red.

Projekt, który honorowym patronatem objął Wójt Gminy Ksawerów Adam
Topolski, miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
ich uwrażliwienie na piękno, kolor i tradycje naszego kraju, kształtowanie
tożsamości narodowej (poprzez poznawanie historii Polski i symboli
narodowych), poznanie tradycji, zwyczajów, tańców ludowych naszego
kraju oraz wzmocnienie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Przedszkolaki podczas zajęć programowych nauczyły się hymnu Polski - słów
Mazurka Dąbrowskiego oraz wierszy o tematyce patriotycznej (m.in. "Kto
ty jesteś? Polak mały"). Dzieci uczestniczyły w apelu oraz inscenizacji,
podczas której wykazały się znajomością wiedzy na temat naszego kraju,
tańczyły tańce ludowe (np. Krakowiaka) i przedstawiały układy taneczne
do takich piosenek jak np.: "Kocham cię Polsko", "Poszło dziewczę po ziele"
czy "Jestem Polakiem". W holu przedszkola zorganizowany został kącik
pn. "Piękna nasza Polska cała" oraz wystawa prac plastycznych, które dzieci
wykonały wspólnie z rodzicami w ramach konkursu " Moja mała Ojczyzna".
Przeprowadzone były również zawody sportowe pod hasłem "BiałoCzerwoni" oraz wycieczka po okolicy, w trakcie której milusińscy zwiedzili
GDKzB z pobliskim parkiem i Pałac Kindlerów.
Uczestnicząc w tego typu projektach i programach mamy pewność,
że kształtujemy w dzieciach właściwy stosunek do kraju i ludzi w nim
mieszkających.
Gminne Przedszkole w Widzewie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie podczas prelekcji
Fot. Red.

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Red.

Tańce ludowe

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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Bronisław Wrocławski z wizytą w GDKzB

Koncert muzyki filmowej i teatralnej

30 listopada rozpoczęliśmy realizację cyklu warsztatów filmowych
pn. "Fotoplastykon".

Również 30 listopada odbył się koncert muzyki filmowej i teatralnej
wokalistów studia piosenki GDKzB w Ksawerowie.
GDKzB

Uczestnicy zainaugurowali swoje uczestnictwo w programie wizytą w TVP
Łódź, gdzie mieli okazję podejrzeć profesjonalistów podczas pracy.
Drugiego dnia, w sobotę 1 grudnia (w GDKzB), warsztaty z ruchu
scenicznego i emisji głosu poprowadził znany i ceniony aktor oraz
prof. PWST w Łodzi - Bronisław Wrocławski.
Redakcja

Artyści na scenie - fragment fotorelacji z koncertu

Uczestnicy warsztatów w siedzibie TVP Łódź

Zajęcia w studiu z Leszkiem Bonarem

Warsztaty w GDKzB z Bronisławem Wrocławskim

Dowiedz się więcej na...
Fot. Red.

www.kultura-ksawerow.pl
Fotografie: GDKzB w Ksawerowie
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Takie cudeńka tylko na zajęciach UPCYKLINGu

Zapraszamy seniorów na treningi karate

Oto, co może powstać na kreatywnych zajęciach UPCYKLINGu. Zapraszamy
wszystkich chętnych w środy na godz. 17.30 do GDKzB w Ksawerowie

Z taką grupą można czuć się bezpiecznie! Zajęcia karate dla seniorów
w każdą środę o godz. 11.00 w GDKzB w Ksawerowie.

GDKzB

GDKzB
Fot. Facebook/GDKzB

Fot. Facebook/GDKzB

Trening karate grupy seniorów
Prace uczestników zajęć UPCYKLINGu

Mikołajkowy Turniej Karate Tradycyjnego
8 grudnia (w sobotę) w Hali Sportowej w Poddębicach odbył się Mikołajowy
Turniej Karate Tradycyjnego. Wśród zawodników nie zabrakło
reprezentantów sekcji karate z GDKzB w Ksawerowie, którzy nie tylko
dobrze się bawili ale również wygrywali.
Kuba Owczarek zajął III miejsce (rocznik 2005 i młodsi, brązowe i niebieskie
pasy), a Tymoteusz Michałus wygrał kategorię przedszkolaków, co dało
mu III miejsce w kategorii białych pasów. Szymon Michalak zajął II miejsce
w kategorii przedszkolaki, Sylwia Chojnacka I miejsce w grupie żółtych
pasów - rocznik 2009 i młodsi (Sylwia ma jeszcze biały pas, a pokonała
wszystkie żółte!), a Kacper Nejman zajął III miejsce w kategorii żółte pasy
rocznika 2008 i starsi. Gratulujemy!
GDKzB
Fot. Facebook/GDKzB

Zapraszamy na koncert - wstęp wolny

Kacper Najman z dyplomem za zajęcie III miejsca
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Wysoka forma naszych koszykarek

ŁKS Łódź rozgromiony w sparingu

To już prawie półmetek rozgrywek wojewódzkich w kategorii
U13K. Drużyna Basket 4EVER Ksawerów, prowadzona przez trenerkę Edytę
Koryznę, prezentuje bardzo wysoką formę i po rozegraniu 4 spotkań
prowadzi w tabeli rozgrywek.
Do kompletu zwycięstw w tym roku brakuje jeszcze jednego spotkania
ligowego, które rozegrane zostanie z drużyną MUKS Bełchatów w ostatniej
6. kolejce. Trzymamy kciuki za zwycięstwo i za utrzymanie rewelacyjnej
formy w roku następnym. Go B4EK!
Redakcja

24 listopada nasze najmłodsze koszykarki rozegrały jeden z pierwszych
sparingów przed nadchodzącym sezonem w kategorii U11K.
Mecz został rozegrany z drużyną ŁKS KK Łódź i zakończył się zwycięstwem
Basket 4EVER Ksawerów 51:15! Mamy nadzieję, że to dobra wróżba przed
rozpoczynającymi się w marcu rozgrywkami wojewódzkimi w U11K.
Redakcja
Fot. Facebook / B4Ever

Fot. B4Ever

Najmłodsze koszykarki U11K
Tabela rozgrywek U13K

Basketki U14K też wygrywają!

Fot. B4Ever

Za nami 7. kolejka w rozgrywkach wojewódzkich U14K! Tym razem nasze
koszykarki gościły w Pabianicach grając z drużyną PTK Foto Ciesielski.
Po bardzo zaciętym i wyrównanym spotkaniu, nasze Basketki wygrały
w dogrywce 1:6. To był dynamiczny pokaz siły, umiejętności, ambicji i woli
walki. Gratulacje dla obu drużyn!
Redakcja
Fot. Facebook / B4Ever

Wskazówki podczas meczu
Fot. B4Ever

Mecz z PTK Foto Ciesielski

Fot. Facebook / B4Ever

Kolejny punkt, kolejne zwycięstwo!
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Jubileusz 20-lecia GKS Ksawerów
W zbliżającym się 2019 roku GKS Ksawerów będzie obchodził jubileusz
20-lecia swojego istnienia. Z tej okazji Klub, poza swoją statutową
działalnością, planuje zorganizowanie dwóch imprez okolicznościowych.

Trampkarz C2 grupa 1 - rocznik 2005/2006

Pierwsza odbędzie się już pod koniec stycznia 2019 r. – będzie to wycieczka
do Uniejowa dla chłopców trenujących w GKS Ksawerów. Druga impreza
zaplanowana została na czerwiec 2019 r. i będzie to Festyn Sportowy
dla mieszkańców Gminy Ksawerów. Odbędzie się on na Stadionie Gminnym
w Woli Zaradzyńskiej.
Mijający 2018 r. był bardzo pomyślny dla naszego Klubu. Drużyna seniorów
wywalczyła awans do klasy okręgowej, natomiast juniorzy młodsi
awansowali do klasy wojewódzkiej, gdzie wiosną będą grać z najlepszymi
drużynami województwa łódzkiego. Ponadto w Klubie ćwiczą grupy
Skrzata, Żaka, Orlika, Młodzika i Trampkarza.
W GKS-ie Ksawerów na stałe pracuje 6 trenerów oraz 5 trenerów
pomocniczych. W przyszłym roku Klub planuje utworzenie nowej grupy –
dla chłopców urodzonych w 2013 r.

Młodzik D2 grupa 3 - rocznik 2007/2008

Redakcja

Tabele punktowe
Łódzka Klasa Okręgowa

Orlik E2 grupa 7 - rocznik 2009

II Liga wojewódzka junior młodszy B2 - rocznik 2003/2004

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
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