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Gmina Ksawerów nie zwalnia tempa!

Rok 2019 jest kolejnym, w którym Gmina Ksawerów 
będzie intensywnie realizowała zamierzone
inwestycje. Czy wszystkie z zaplanowanych
prac uda się wykonać? Czas pokaże.

Panie wójcie, za nami niespełna 5 miesięcy 
Pana nowej kadencji na stanowisku 
wójta gminy. Jak Pan ocenia ten okres?
Od ostatnich wyborów w 2018 r. wójtowie, 
burmistrzowie czy prezydenci mogą być 
wybrani tylko na dwie kadencje.
Zmieniono do 5 lat długość jednej kadencji. 
To są najważniejsze zmiany dotyczące 
organów wykonawczych. A okres o który pan pyta 
był bardzo intensywny i nadal jest. Wbrew obiegowym 
opiniom mówiącym, że przed wyborami pracujemy, 
a po wyborach "zwalniamy obroty", w naszej gminie prace idą pełną parą. 
Przygotowujemy nowe projekty, ogłaszamy nowe przetargi, składamy 
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego 
czy Ministerstwa Sportu. Liczymy na środki z Lokalnej Grupy Działania 
"BUD-UJ RAZEM", mamy dobre informacje w zakresie oświetlenia terenu 
gminy, na które pozyskaliśmy dofinansowanie. Złożyliśmy także wnioski 
na drogi dojazdowe do pól, ale wiodącym tematem będzie remont linii 
tramwajowej. Żeby zrealizować ten ambitny plan, potrzebna będzie bardzo 
dobra współpraca wszystkich osób działających na rzecz rozwoju naszej 
gminy. Wymieniłem tylko kilka najważniejszych tematów po których 
już widać, że pracy jest i będzie bardzo dużo. Urząd nie zwalnia tempa 
i to mnie cieszy.

Jak wygląda współpraca z nową Radą Gminy?
W tej kadencji mamy aż siedmiu nowych radnych. To duża zmiana 
i konieczność wdrożenia się w nową rolę, która wymaga czasu. Jestem 
dobrej myśli, widzę kto chce pracować na rzecz rozwoju naszej lokalnej 
społeczności, a kto nie jest tym zainteresowany. Dzisiaj skupiam 
się na kolejnych zadaniach, które są do wykonania. Jednostkowymi 
sprawami podatkowymi, które nurtują niektóre osoby, zajmuje się nasz 
referat finansowy na czele z p. skarbnik Ewą Łuczyńską. Pracownicy tego 
referatu dobrze wykonują swoje obowiązki, o czym świadczy pozytywna 
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Co jest najtrudniejsze w codziennej pracy gospodarza gminy Ksawerów?
Sprostać wszystkim wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców. Rozwijamy 
się bardzo intensywnie i coraz szybciej. Doskonale rozumiem, że dzisiaj 
dla wielu z nas bieżąca woda, kanalizacja czy utwardzona droga 
to już standard. Dlatego dbając o dalszy rozwój owej infrastruktury 
nie zapominamy o społecznej stronie naszej działalności. Mam tutaj 
na myśli placówkę jaką jest GDKzB, w którym to miejscu spotykają 
się juniorzy, młodzież i starsi mieszkańcy gminy. Dbamy o uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy, którym zakupiliśmy - dzięki 
dofinansowaniu z PFRON-u, nowoczesny i duży autobus z wygodną windą.

 …a co sprawia Panu największą radość?
Na pewno ciągłe poszukiwanie możliwości rozwoju naszej gminy. Mamy 
w Urzędzie taką załogę, która potrafi naprawdę dużo. Jestem dumny, 
bo często rozumiemy się bez słów. Pracownicy są kreatywni, nie boją 
się odpowiedzialności i nowych wyzwań. 

Posiadana przez nich wiedza merytoryczna, doświadczenie i bieżące 
uczestnictwo w szkoleniach, pozwalają na realizację najtrudniejszych 
zadań. Myślę, że mieszkańcy sami zauważyli zmiany w podejściu 
do swoich spraw. Bardzo przyjemnie pracuje się z takim zespołem.   
                   Niewątpliwie jest to powód do zadowolenia. 

         Wróćmy do tegorocznych inwestycji. Które zadania 
                                   przewidziane w budżecie na ten rok będą najważniejsze?

                                Zacznę od tej najdroższej, czyli tramwaju - to będzie 
                                  kilkuletnia inwestycja. Musimy bardzo umiejętnie 
                                            i rozważnie operować gminnymi finansami. Remont                
                                    ul. Bema będzie kosztował ponad 1 mln zł. Kolejne 
                                            ważne zadanie to przebudowa ulic Giełdowej, Miele 
            oraz drogi serwisowej DK14 i budowa ronda 
               w ul. Rypułtowickiej. Staramy się o dofinansowanie, 
                           które pozwoli położyć nową nawierzchnię w ul. Kosmowskiej   
       oraz Ksawerowskiej. Jeśli mieszkańcy ulic Lipowej, 
               Głowackiego, Nastrojowej oraz Uroczej przyłączą się do sieci wodno-
kanalizacyjnej,  być może i tam uda się położyć nakładki asfaltowe. Za kwotę 
prawie 2 mln zł. budujemy sieć wodno-kanalizacyjną w ulicach: Bocznej, 
Wiosennej i Pięknej. Myślimy też, żeby ruszyć z kanalizacją w ulicach: Tylnej, 
Twardej i Świerkowej. Optymistyczny wariant zakłada doprowadzenie 
tej nitki sieci kanalizacyjnej do świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce. Może uda 
się zrobić jedno boisko sportowe przy przedszkolu w Widzewie, plac zabaw 
na Woli Zaradzyńskiej i oświetlenie w ul. Zachodniej. Są też inne zadania, 
na których realizację poszukujemy środków zewnętrznych. W lipcu br. 
będziemy składali kolejne wnioski na remonty dróg, nad dokumentacją 
których pracują dzisiaj projektanci. Będą to m.in. ulice:  Zachodnia, Żytnia, 
Spółdzielcza i Pomorska. 

Jesteśmy trzecią gminą w Polsce spośród 1548 gmin wiejskich. Mamy realne 
szanse, żeby być jeszcze wyżej?
Razem z przewodniczącym Rady Gminy Ksawerów Arkadiuszem 
Jędrzejczykiem odbieraliśmy tę nagrodę w Katowicach. Byliśmy i jesteśmy 
z tego bardzo dumni. Doborowe towarzystwo Kobierzyc czy Tarnowa 
Podgórnego dla laika może niewiele znaczyć, ale proszę wierzyć, 
że nie raz sam z zazdrością słuchałem o osiągnięciach tych gmin. Gdybyśmy 
byli pierwsi, to oznaczałoby że weszliśmy na szczyt. Trzecie miejsce w kraju 
pokazuje, że stać nas na walkę z najlepszymi. Zawsze mamy szanse, 
bo tak jak już wspomniałem, pracuję z zaangażowanym zespołem o dużych 
umiejętnościach. W naszym Urzędzie dawno skończył się czas pracowników 
kojarzonych z opieszałością i zbyt częstym piciem kawy. Każdy z nas ma swój 
zakres obowiązków, z którego jest rozliczany. Dlatego też nie boję 
się nowych wyzwań, które pojawiają się na naszej wspólnej drodze.

Okres świąt Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas. Jak spędza Pan te wiosenne 
święta? 
Od czasów kiedy byłem dzieckiem, święta Wielkanocne zawsze spędzaliśmy 
rodzinnie. I tak jest do dzisiaj. Brakuje mi tylko pamiętnego "widzewskiego" 
lanego poniedziałku, kiedy polewaliśmy się wodą prosto z wiaderek. To była 
frajda! Dlatego wszystkim życzę, szczególnie nowemu pokoleniu 
mieszkańców naszej gminy, aby w oparciu o swoje wspomnienia mogli 
tworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Niech Zmartwychwstały Chrystus 
przyniesie wszystkim dużo radości, zadowolenia, życzliwości, uśmiechu 
i wiary w drugiego człowieka. Spróbujmy wspólnie razem tworzyć historię 
naszej gminy, naszej małej ojczyzny. Twórzmy to dzieło dla nas, dla naszych 
rodzin  i przyszłych pokoleń. Wesołego Alleluja i mokrego dyngusa! 

Z wójtem Adamem Topolskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Wójt Adam Topolski 

Fot. Archiwum



 

 

 

 

  

 

Liderzy dyskutowali o sprawach gminy Radni zdecydowali, że dołożą do ul. Wschodniej

Sprawy bieżące związane z naszą gminą, podsumowanie ubiegłorocznych 
inwestycji i omówienie tych, które zostały zaplanowane na ten rok, a także 
tematy dotyczące Funduszy sołeckich - o tym m.in. dyskutowano 14 marca 
podczas spotkania włodarzy naszej gminy i pracowników urzędu z lokalnymi 
Liderami (radnymi gminy, sołtysami oraz reprezentantami rad sołeckich).

Wójt Adam Topolski zwrócił uwagę na problem, jakim jest zanieczyszczenie 
budowlanym błotem i ziemią gminnych dróg. Ciężki sprzęt wyjeżdżający 
na asfaltowe ulice nierzadko zostawia trudne do usunięcia ślady. 
Ich uporządkowanie to dodatkowa praca, którą najczęściej (niestety) 
wykonują pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej. 
A przecież takie zabrudzenia, oprócz tego że bodą w estetykę naszego 
gminnego terenu, są potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla kierowców 
i rowerzystów, ale dla wszystkich użytkowników dróg. Gospodarz zwrócił 
się do Liderów o monitoring i reakcję na tego typu sytuacje.

Wójt zaapelował również do osób zamieszkałych na terenie gminy 
(a niezameldowanych) o zaewidencjonowanie tego Faktu w naszym 
urzędzie. Faktyczne statystyki mieszkańców od kilku lat pozostają 
na podobnym poziomie, pomimo że zabudowań mieszkalnych z roku na rok 
przybywa. Dlaczego warto się zameldować i "u nas" zamieszkać? Bo wtedy 
odprowadzane podatki zostają w gminie Ksawerów. A podatki to dodatkowe 
środki na inwestycje - drogi, wodociągi, kanalizację czy oświetlenie.
W trakcie spotkania poruszona została również tematyka studium 
zagospodarowania przestrzennego, a krótką relację dot. bezpieczeństwa 
na naszym terenie przedstawił zebranym nowy kierownik Posterunku 
Policji - nadkom. Marek Gumola. Reda«a

Obradujący podczas VIII Sesji Rady Gminy Ksawerów (28 marca br.) 
zdecydowali , żeby dołożyć blisko 160 tys zł. do remontu ostatniego odcinka 
powiatowej ul. Wschodniej (od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej).

Remont tej części ulicy został zaplanowany na rok bieżący, ale oFerta 
cenowa potencjalnego wykonawcy na realizację tej inwestycji, przewyższa 
zaplanowane w powiatowym budżecie środki.

W trakcie obrad radni podjęli kolejne uchwały dot. m.in. zatwierdzenia 
rocznego harmonogramu działania GDKzB w Ksawerowie, przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu położonego w rejonie ulic Szkolnej, Zachodniej 
i południowo-zachodniej granicy administracyjnej gminy czy zmiany 
uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Redakcja

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).

Zmiany w sołectwie Ksawerów - Południe

3 kwietnia w środę mieszkańcy sołectwa Ksawerów - Południe wybrali 
nowego sołtysa, którym został Szczepan Nowak.

Sołtys Szczepan Nowak wspólnie z włodarzami gminy

Fot. M.Smuga
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Gmina dofinansuje wymianę pieca  Nowoczesny mercedes dla uczestników ŚDS-u

20 marca br. w GDKzB w Ksawerowie odbyło się spotkanie informacyjne 
przedstawicieli Urzędu Gminy z mieszkańcami, dot. zasad udzielania dotacji 
celowej na pokrycie kosztów wymiany pieca węglowego na gazowe źródło 
ogrzewania. 

Dotacja – której regulamin zostanie przedstawiony Radzie Gminy 
w najbliższym czasie  – obejmuje wyłącznie dopłatę do ceny pieca gazowego. 
Bezwzględnym wymogiem otrzymania dotacji, będzie przedstawienie 
dokumentu złomowania wymienionego pieca węglowego.
Radnym powierzono ustalenie możliwości dotowania wydatków 
poniesionych na zakup pieca gazowego w okresie sprzed wejścia w życie 
uchwały o przyjęciu Regulaminu. Dotowanie nastąpi w ramach kwot 
przyjętych w budżecie gminy przez radnych. 
Bardzo wysoka frekwencja i zainteresowanie mieszkańców tym tematem, 
może prognozować rychłe pozbycie się problemu smogu na naszym terenie.
Na spotkaniu poinformowano również o podjętych pracach w związku 
z przystąpieniem do opracowania nowego studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów. Prace 
zainicjowane zostały uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Ksawerów z dnia 
30.01.2019 r. Wnioski mieszkańców do studium zbierano do dn. 8 marca br. 
Trwa zbieranie odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu od ponad 30 
podmiotów i instytucji. W oparciu o te materiały, pracownia projektowa 
będzie opracowywać dokument studium dla naszej gminy.

Jest się czym pochwalić, gmina Ksawerów kupiła (przy udziale środków 
z PFRON-u) nowego busa przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W środę 27 marca samochód został poświęcony 
i przekazany na potrzeby uczestników zajęć Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ksawerowie.

Nowe auto (w odróżnieniu od dotychczasowego, wysłużonego pojazdu) 
wyposażone zostało m.in.:
• w większą ilość miejsc (20+1)
• w elektrycznie sterowane drzwi wejściowe boczne (z prawej strony)
• w sześć foteli z szybkim montażem i demontażem w celu przewiezienia 

wózków inwalidzkich (2 sztuki)
• w podwójny stopień obniżony
• w wewnętrzną windę sterowaną pilotem
• w systemy bezpieczeństwa ABS, ESP

Redakcja

Redakcja

Nowoczesnego mercedesa poświęcił , proboszcz 
ksawerowskiej parafii. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć 
uczestników i kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, 
przedstawicieli gminnego samorządu - wójta Adama Topolskiego oraz 
przewodniczącego Rady Gminy Arkadiusza Jędrzejczyka, członka zarządu 
powiatu pabianickiego Roberta Kraski, dyrektora łódzkiego oddziału 
PFRON-u Władysława Skwarki, dyrektora PCPR-u  w Pabianicach Jarosława 
Grabowskiego oraz dyrektor GOPS-u w Ksawerowie Marzeny Berner-
Stefaniak.
Kierownik ŚDS-u Ewa Szulbowska podziękowała wójtowi Topolskiemu 
za zaangażowanie i pomoc w zakupie pojazdu poprawiającego komfort 
i bezpieczeństwo podróżowania niepełnosprawnych mieszkańców naszej 
gminy. 
Nowe auto kosztowało ok. 263 tys. zł , z czego ok. 162 tys. wyniesie dotacja 
z PFRON-u.

ks. kan. Stanisław Bracha

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Fotografie wykonała redakcja

Mieszkańcy w trakcie spotkania

Uroczyste święcenie nowego auta

Nowoczesny mercedes

Przedstawiciele urzędu podczas omawiania zasad udzielania dotacji
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Wyremontują drogę dojazdową do terenów ŁSSE

Prace w terenie już trwają. Wykonawca inwestycji aktualnie buduje rondo 
w ul. Rypułtowickiej oraz remontuje drogę serwisową DK14, która docelowo 
umożliwi dojazd do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Giełdowej 
w Ksawerowie - od przepustu do drogi serwisowej DK14 wraz z budową 
przepustów drogowych oraz oświetlenia, rozbudowa fragmentu 
ul. Rypułtowickiej w Pabianicach, w skład której wchodzi przebudowa 
skrzyżowania (rondo), a także budowa odwodnienia, oświetlenia, zjazdu 
oraz odcinka drogi łączącej projektowane skrzyżowanie z drogą serwisową 
DK14", powinno zostać wykonane do dn. 6 czerwca br. Redakcja

Ruszamy z przebudową ul. Bema!

W dniu 5 marca wójt Adam Topolski podpisał umowę z łódzką firmą - 
wykonawcą inwestycji gruntownej przebudowy ul. Bema w Ksawerowie.

Wybrana firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową 
w postępowaniu przetargowym (wpłynęły łącznie 4 oferty), wybuduje nową 
nawierzchnię w ulicy wraz z jej odwodnieniem, wzmocni pobocze płytami 
ażurowymi (po stronie południowej) oraz wykona chodnik z kostki 
betonowej (po stronie północnej). 
Termin realizacji zadania określony został do 30 sierpnia br., a okres 
gwarancyjny na wykonaną pracę obejmował będzie 60 mies.
Remont nawierzchni niedługo się rozpocznie, aktualnie PGNiG wymienia 
(w ramach sukcesywnej modernizacji sieci na terenie całej gminy) w ulicy 
sieć gazową z przyłączami.

Redakcja

Naprawiają ubytki w gminnych uliczkach

Rozpoczęło się cząstkowe naprawianie nawierzchni ulic (asfaltem lanym 
i asfaltobetonem) na terenie gminy. Redakcja

Prace na odcinku drogi serwisowej DK14

Prace naprawcze na pierwszym odcinku ul. Tymiankowej...

...oraz w ul. Traktorowej

W miejscu tego skrzyżowania powstanie nowe rondo

Wymiana sieci gazowej w ul. Bema

Nasza gmina w LED-owym świetle

Na terenie Ksawerowa wymieniono część oświetlenia ulicznego. Wysłużone 
lampy sodowe zastąpiono energooszczędnymi lampami ledowymi. 

Około 20 nowych lamp świeci w centrum Ksawerowa (wzdłuż ul. Pocztowej 
i Traktorowej). Kolejne punkty świetlne będą cyklicznie wymieniane. Nowe 
oświetlenie (poza oszczędnością energii) poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców, kierowców oraz pieszych. Redakcja

LED-owe oświetlenie wzdłuż ul. Pocztowej

Fotografie wykonała redakcja
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"Nowa Piątka" Morawieckiego 

dotarła do Ksawerowa

Trzynasta emerytura i 500 zł na każde dziecko to dwa z pięciu postulatów 
"Nowej Piątki" – kampanii informacyjnej programu premiera Mateusza 
Morawieckiego, która rozpoczęła się w całej Polsce.
 
Rządowy plan zakłada ponadto obniżenie podatku PIT, zwolnienie 
z podatku PIT osób pracujących do 26. roku życia i przywrócenie połączeń 
autobusowych. Program, o którym dzisiaj pod GDKzB w Ksawerowie 
informowali przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, ma służyć 
poprawie jakości życia polskich rodzin bez względu na miejsce zamieszkania 
i pozycję społeczną. Z przedstawicielami wojewody spotkał się gospodarz 
naszej gminy – wójt Adam Topolski.

W dniu 6 kwietnia br. w nowej świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce spotkali 
się mieszkańcy sołectwa, aby odtworzyć piękną tradycję własnoręcznego 
plecenia palm wielkanocnych. 

Warsztaty prowadziła p. Katarzyna Marzęta, która przedstawiła krótką 
historię i znaczenie palmy, a następnie nauczyła zebranych wykonywania 
kwiatów z krepiny (specjalna bibuła florystyczna). Zgodnie z tradycją muszą 
to być kwiaty wiosenne, stąd na świetlicy rozkwitły białe i fioletowe krokusy, 
kwiaty mniszka lekarskiego, żonkile i kwiaty jabłoni. Wykonane kwiaty 
łączono następnie z gałązkami wierzby, bukszpanem i kolorowymi 
wstążkami. Zadanie to wbrew pozorom nie należy do łatwych, ale wspólna 
praca i wzajemna pomoc zaowocowały przepięknymi, oryginalnymi 
rękodziełami. Jeśli więc podczas nabożeństw w Niedzielę Palmową spotkali 
Państwo osoby z takimi właśnie palmami, byli to z pewnością uczestnicy tych 
właśnie warsztatów.  

Redakcja

Przedstawiciele łódzkiego wojewody z wójtem Adamem Topolskim
pod GDKzB w Ksawerowie

Fot. Red.

Brygada w terenie - wiosenne porządki

Pracownicy Gminnej Brygady Remontowo - Budowlanej zainaugurowali 
tegoroczne, wiosenne porządki w terenie. 

Sprzątanie śmieci z rowów, porządkowanie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych wraz z terenem wokół, drobne naprawy i uprzątanie poboczy 
ulic oraz równanie dróg szlakowych, to tylko wybrane zadania pracowników 
terenowych. Redakcja Redakcja

Fot. UG Ksawerów

Naprawianie pobocza ul. Zachodniej

Fot. Archiwum

Własnoręcznie plecione palmy wielkanocne

Fot. UG Ksawerów

Zamiatarka w terenie na ul. Wschodniej

Fot. UG Ksawerów

Równanie nawierzchni w ul. Tylnej

Uczestnicy warsztatów z pięknymi palmami
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Dlaczego chciałam zostać sołtysem?

Bo wspólna praca przynosi satysfakcję

Marta Świerczyńska jest nowym sołtysem sołectwa Ksawerów - Zachód. 
Jak sama podkreśla, praca na rzecz wspólnej idei zawsze sprawiała 
jej ogromną frajdę.

Nadkom. Marek Gumola został nowym kierownikiem Posterunku Policji 
w Ksawerowie. Zastąpił kom. Piotra Adamczyka, który przeszedł do KPP 
w Pabianicach.

Marta, skąd pomysł, żeby zostać sołtysem?
To była przemyślana decyzja, z której jestem bardzo zadowolona. Może 
dlatego, że mam osobowość działacza i jestem kobietą pracującą - żadnej 
pracy się nie boję (uśmiech). Od pewnego czasu, wraz z zarządem wspólnoty, 
dosyć prężnie działam na terenie mojego osiedla. Zachęcanie mieszkańców 
do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności sprawia mi dużą radość. 
Chyba nic nie daje takiej satysfakcji, jak dobrze wykonana praca.

Jesteś rodowitą mieszkanką naszej gminy?
Od urodzenia mieszkam w Widzewie. To dla mnie wyjątkowe 
i sentymentalne miejsce. Moje wspomnienia z lat dziecinnych to przede 
wszystkim fantastyczni ludzie. To starsze sąsiadki, które każde dziecko 
z osiedla otaczały opieką. To rodzice wszystkich okolicznych pociech, którzy 
stworzyli cudowne wspomnienia z naszego dzieciństwa - kuligi traktorem 
po szkolnych polach czy zjeżdżanie z górki po świeżym śniegu na workach 
wypchanych słomą. To były magiczne i beztroskie czasy. Chyba dlatego tak 
wielu znajomych z mojego dzieciństwa wybrało naszą gminę 
na miejsce, w którym wychowują swoje dzieci tworząc własny"dorosły" dom.
 
Jaki masz plan działania na obecną kadencję?
Sołtysem jestem od miesiąca i dopiero wdrażam się w tę funkcję. Chcę 
zaktywizować mieszkańców naszego sołectwa do aktywnego uczestnictwa 
w życiu gminy. Jestem otwarta na rozmowę, sugestie i potrzeby. Chciałabym 
na bieżąco przekazywać zainteresowanym informacje z pracy Rady Gminy. 
Mam nadzieję, że będę godnie reprezentowała naszą lokalną społeczność. 

Czy jest coś, na co chciałabyś wspólnie z radą sołecką zwrócić uwagę przede 
wszystkim?
Cieszę się, że gmina tak prężnie się rozwija. Fabryka pralek przy ul. Miele 
rośnie w oczach. Budowa nowej drogi dojazdowej do terenów ŁSSE odciąży 
ruch samochodów w naszym sołectwie, co wpłynie na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Właśnie na bezpieczeństwie - przede wszystkim pieszych, 
zależy mi najbardziej. Oczywiście chcę kontynuować świetną pracę 
poprzedniego sołtysa i rady sołeckiej.

Jak spędzasz wolne chwile, masz jakieś szczególne pasje i zainteresowania?
Uwielbiam podróże - te małe i te duże (uśmiech). Podróże to jedna 
z nielicznych rzeczy, na które wydajemy pieniądze i stajemy się bogatsi.

W czasach, kiedy jeszcze nie byłam mamą dwójki wspaniałych dzieci, 
pół roku spędziłam w dalekiej Azji. Zachorowałam tam na nieuleczalną 
chorobę o nazwie "głód poznawania świata". Teraz już w czwórkę - 
rodzinnie, poznajemy piękne zakątki póki co głównie Polski. Snujemy plany 
i marzenia o dalszych wyprawach. Dużo czytamy i oglądamy programy 
podróżnicze. To niesamowite, jak wiele możemy czerpać od najmłodszych 
podróżników. Świat widziany okiem dziecka jest niezwykły.  

Marta bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję i cieszę się, że mogłam przedstawić się czytelnikom oraz 
mieszkańcom całej gminy. Korzystając z okazji życzę wszystkim radosnych 
i wiosennych świąt Wielkanocnych. 
 

Jak długo służy już Pan w policji?
Służbę w policji rozpocząłem w 1994 r. Przez pierwsze siedem lat  
pracowałem w Łodzi, a następnie od 2001 r. w Wydziale Dochodzeniowo - 
Śledczym Komendy Powiatowej w Pabianicach.

Jaki powinien być dobry policjant?
To bardzo złożone pojęcie. Dobry funkcjonariusz powinien na pewno dbać 
o właściwą komunikację z lokalną społecznością. Mam nadzieję, że dobra 
współpraca z gminnym samorządem pomoże mi w tym. 

W jakich godzinach pracuje Posterunek?
W chwili obecnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Numer 
telefoniczny na posterunek pozostał niezmienny - 42 213 84 34.

Czy chciałby Pan przekazać coś naszym czytelnikom?
Chciałbym złożyć czytelnikom życzenia spokojnych i bezpiecznych świąt 
Wielkiej Nocy. Przypominam również, że najskuteczniejszą formą 
zabezpieczenia domu lub mieszkania przed włamaniem jest "sąsiedzka 
czujność" i reagowanie na wszelkiego typu niepokojące sytuacje. Jeżeli coś 
wzbudza nasz niepokój, należy powiadomić policję pod nr. 997 lub 112.
 

Z sołtys Martą Świerczyńską rozmawiał Bartosz Chmiela

Z nadkom. Markiem Gumolą rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Archiwum

Sołtys Marta Świerczyńska z najbliższą rodziną
Służba w policji to przede wszystkim praca z ludźmi

Z sołtysem Martą Świerczyńską można skontaktować się telefonicznie 
pod nr. tel.: 502068868 lub drogą elektroniczną, e-mail: 
martasztajer@op.pl

Fot. Red.

Nadkom. Marek Gumola podczas marcowego spotkania 
z Liderami gminy Ksaweróww GDKzB w Ksawerowie
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Mistrzem Polski już jest

- pora na Wimbledon?

Młody, zdolny, ambitny i bardzo pracowity. Konsekwentnie dąży 
do wyznaczonego celu. Ma dopiero 16 lat, ale w tenisa ziemnego gra 
od 6 roku życia. Jego marzenia sięgają bardzo wysoko, a on robi wszystko 
żeby się spełniły. Szymon Kielan - nasz sąsiad i najlepszy w Polsce tenisista 
junior!

Szymon, niespełna rok temu zostałeś halowym mistrzem Polski kadetów, 
wcześniej sportowcem roku w Pabianicach. Dzisiaj jesteś świeżo 
upieczonym mistrzem Polski w tenisie ziemnym w kategorii do lat 18. 
Nie rzucasz słów na wiatr, tak jak wspomniałeś podczas naszej ostatniej 
rozmowy (wydanie nr 51) – chcesz być najlepszy!
Im dłużej gram, tym coraz bardziej kocham ten sport. W ostatnich 
mistrzostwach nie byłem najwyżej rozstawionym zawodnikiem, 
ale wewnętrznie czułem się faworytem, który może wygrać ten turniej. 
Chociaż wiadomo, w sporcie różnie bywa, a poziom zawodów był całkiem 
wysoki - wszyscy zawodnicy byli z czołówki juniorskiej. Ponieważ był to mój 
kolejny tydzień meczowy z rzędu to można powiedzieć, że byłem w takim 
cyklu zwycięskim i dzięki temu wszystko poszło tak...z rozmachu (uśmiech).

Wygrałeś wszystkie mecze bez straty seta, pokonałeś przeciwników 
starszych od siebie. Brawo!
Rzeczywiście tak było. Występuję w kategorii wiekowej do lat 18, a mam 
dopiero 16 lat. Wygrałem 5 meczów w singlach i 4 w deblach.
 
Ostatnie miesiące to nieustające pasmo zwycięstw w turniejach 
organizowanych przez ITF (red. Międzynarodową Federację Tenisową). 
Ciężko było?
Przed Mistrzostwami Polski grałem w turniejach Magnolia CUP 
4. i 5. kategorii, najpierw w Szczecinie potem w Warszawie, i tam wygrałem 
w singlach oraz w deblach. Rywalizowałem z tenisistami z wielu krajów 
Europy – Portugalii, Ukrainy, Rosji, Niemiec czy Hiszpanii. W Warszawie 
zdecydowanie najtrudniejszy był finał. Byłem trochę zmęczony 
a przeciwnik grał bardzo dobrze. To był reprezentant Niemiec z którym 
spotkałem  się turniej wcześniej w Szczecinie, i też z nim wygrałem. Ten rok 
zaczął się dla mnie bardzo intensywnie, wcześniej grałem jeszcze turnieje 
w Belgii, Słowacji i na Ukrainie. 

Grasz coraz więcej, sięgasz coraz wyżej. Co jest dzisiaj twoją mocną stroną?
Myślę, że zdecydowanie serwis i bekhend. Jestem dość wysoki, mam 196 cm 
wzrostu, co w serwisie jest dużym atutem. 

Jakie masz plany meczowe na następne miesiące?
Chciałbym grać jak najwięcej i oczywiście wygrywać, bo to mi daje punkty 
w rankingu ITF. Obecnie zajmuję 242. miejsce  na świecie w kategorii do lat 
18. Wydaje się daleko, ale na 2 tysiące zawodników w rankingu to jest 
bardzo dobry wynik. Mam 2 lata żeby to poprawić. Jeszcze w tym roku chcę 
wejść na 100.-150. miejsce, które da mi przepustkę na wszystkie 4 szlemy, 
czyli m.in.: Australian Open czy Wimbledon. Miałem plan, żeby może w tym 
roku wziąć udział w eliminacjach do turnieju Roland Garros, ale jednak 
przełożę to na przyszły rok. Bedę starszy, także będę miał większe szanse.

A jak wyglądają twoje treningi? Dużo czasu spędzasz na korcie?
Cały czas trenuję w Pabianicach. Na kortach jestem codziennie, oprócz tego 
kilka razy w tygodniu siłownia przed szkołą. Mam to szczęście, że cały czas 
trenuje mnie tata. Gorzej, że w całej Łodzi i jej okolicach nie możemy znaleźć 
partnera do sparingów, z którym mógłbym zagrać jak równy z równym.

Tenis to bardzo drogi sport. Pewnie najdroższe są rakiety?
Właśnie, że nie. Bardzo drogie są naciągi i samo naciąganie rakiet. Piłki też 
nie należą do najtańszych. Mam sponsora od którego dostaję cały sprzęt: 
rakiety, naciągi, piłki i torby. Rakiet mam sześć, powinny wystarczyć 
na ten sezon. Równie kosztowne są wyjazdy na zagraniczne turnieje, 
przeloty, hotele.

Słyszałem, że planujesz studia za granicą?
Mam jakieś przemyślenia na ten temat, ale jeszcze jestem w liceum 
i nie wybrałem konkretnego kierunku. Na pewno przy wyborze miejsca, 
będę brał po uwagę dostęp do zaplecza sportowego i do dobrych trenerów. 
Do tego przede wszystkim dopasuję interesujący mnie kierunek studiów. 
Nie ukrywam, że może to być zagraniczna uczelnia. Żeby zostać w kraju 
i nadal grać, musiałbym mieć strategicznego sponsora który we mnie 
zainwestuje. Jak na razie nikt taki się nie zgłosił. Tenis, tak jak Pan wcześniej 
wspomniał, to bardzo kosztowny sport. Mimo że jestem w kadrze Polski A 
w bardzo ścisłym gronie najlepszych 6 zawodników, mogę liczyć jedynie 
na niewielkie fundusze, które dostaję za wygrane w wybranych turniejach. 
Wystarczają one jedynie na pokrycie kosztów startu w zawodach. Dopiero 
seniorzy zaczynają zarabiać większe pieniądze. 

Jesteś uczniem liceum. Jak godzisz naukę ze sportem?
Nie ma rady, nauki nie odpuszczam choć nie jest lekko. Niedługo matura, 
która jest dla mnie równie ważna jak tenisowy turniej. Teraz mam mniej 
wyjazdów, więc systematycznie chodzę do szkoły. Muszę w krótkim czasie 
nadrobić wszystkie zaległości, bo za niespełna trzy tygodnie znowu będzie 
przerwa w nauce. Z życiem towarzyskim też nie jest łatwo. Nawet jak mam 
wolniejszą chwilę, to chcę po prostu odpocząć w rodzinnym domu. 
Treningów nie mogę odpuścić, bo muszę być w stałej gotowości z formą. 
Niedługo wyjeżdżam na krótko do Włoch. Gram we włoskim klubie 
i startuję w tamtej lidze. Mam też propozycję z Bundesligi 
w której najprawdopodobniej jeszcze w tym roku wystartuję. Zobaczymy 
jaki kontrakt mi zaproponują. Piłka cały czas jest w grze (uśmiech).

Powodzenia mistrzu i dziękuję, że znalazłeś chwilę na rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam mieszkańców naszej gminy i życzę wszystkim 
wesołych świąt.

Fot. P.Jach/epainfo.pl

Z Szymonem Kielanem rozmawiał Bartosz Chmiela

Szymon Kielan ze złotym medalem Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym
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16 marca br. metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś ustanowił nowych 
Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Podczas uroczystej mszy 
św. celebrowanej w łódzkiej katedrze, błogosławieństwo do pełnienia 
tej niezwykłej posługi otrzymali nasi mieszkańcy - Roman Sopala i Sławomir 
Cieślak. 

Funkcję Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Ksawerowie pełni od kilku lat inny mieszkaniec naszej 
gminy, nasz sąsiad Dariusz Rybak.

Panie Dariuszu, co należy do obowiązków Nadzwyczajnego Szafarza 
Eucharystii?
Posługa Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej to pomoc księżom 
w udzielaniu Eucharystii podczas mszy świętej. Dzięki szafarzom, pobożni 
wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić 
do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w swoich domach. 
Nadzwyczajny szafarz pełniący swoją funkcję nie przestaje być człowiekiem 
świeckim, wykonuje on swoją misję na mocy sakramentów chrztu 
i bierzmowania z upoważnienia biskupa.

Kto był pierwszym szafarzem ksawerowskiej parafii?
Pierwszym szafarzem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie 
został w 2004 r. śp. Czesław Urbanek. Po trzech latach dołączył do niego 
Krzysztof Ziółkowski, a w 2012 r. - razem ze mną - Tomasz Krukowski. 
W takim składzie pełniliśmy posługę do 2014 r., kiedy nasze szeregi opuścił 
wspomniany Czesław Urbanek. W tym roku, dołączyli do nas nowi szafarze - 
Roman Sopala i Sławomir Cieślak.

Jak Pan wspomina śp. Czesława Urbanka?
Czesław był człowiekiem poważnym, a zarazem bardzo wesołym. Był ideałem 
skromności. Poznaliśmy się, kiedy byłem członkiem służby liturgicznej 
w Ksawerowie. Mimo krótkiej znajomości, był dla mnie jako szafarz wzorem 
do naśladowania. 

Dlaczego chciał Pan zostać szafarzem?
Przyjmując sakrament pierwszej Komunii świętej zostałem ministrantem. 
Później uczestniczyłem w młodzieżowych oazach, oazie rodzin, angażując 
się w różny sposób w życie Kościoła. Kiedy zostałem mieszkańcem 
Ksawerowa ks. proboszcz Stanisław Bracha zaproponował mi przystąpienie 
do grona szafarzy. 

Wcześniej też już myślałem nad tym, żeby objąć tę funkcję. Przeprowadzając 
się do Ksawerowa przez długi okres czasu uczestniczyliśmy z najbliższymi 
w niedzielnych nabożeństwach w naszej rodzinnej parafii w Tomaszowie 
Mazowieckim. Następnie zaczęliśmy czynnie uczestniczyć w życiu 
ksawerowskiej wspólnoty wiernych. W 2011 r., po 5-letniej przerwie, 
rozpoczął się nowy kurs dla zainteresowanych posługą szafarza. I tak 
zostałem szafarzem.

Ilu szafarzy obecnie pełni posługę w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie?
Jest nas pięciu - Krzysztof Ziółkowski, Tomasz Krukowski, Dariusz Rybak - 
czyli ja, Roman Sopala i Sławomir Cieślak.

Od jak dawna mieszka Pan w naszej gminie?
Mieszkańcem Ksawerowa jestem od 2005 r. Prawdopodobnie 
nie zamieniłbym tego miejsca na żadne inne, tutaj jest mój dom (uśmiech).

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców gminy.

Nowi szafarze w ksawerowskiej parafii

Czy wiesz, że...

Roman Sopala i Sławomir Cieślak (z prawej strony) 
podczas uroczystej homilii w łódzkiej katedrze

Fot. Archidiecezja Łódzka

Z Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii Św. Dariuszem Rybakiem rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Archiwum

Szafarze ksawerowskiej parafii, od lewej stoją: Krzysztof Ziółkowski,

śp. Czesław Urbanek (przy mikrofonie), Dariusz Rybak i Tomasz Krukowski

W Polsce mocą Uchwały 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
z 2.05.1990 r. określono, że do posługi Nadzwyczajnego Szafarza 
Komunii Św. powołuje się mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat. Kandydaci 
powinni odznaczać się właściwym życiem moralnym i pobożnością, 
mieć wykształcenie minimum średnie i znać podstawowe prawdy 
teologiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła i Eucharystii. Biskup 
może polecić kandydatowi udział w kursie teologicznym lub zażądać 
egzaminu. Funkcja ta powierzana jest na rok, a potem przedłużana. 
Przed powołaniem i każdym przedłużeniem powołania kandydaci 
muszą odbyć co najmniej trzydniowe rekolekcje. Braciom zakonnym 
można obniżyć granicę wieku.

Episkopat Polski w wydanej Instrukcji w sprawie formacji i sposobu 
wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. 
sprecyzował również, w jaki sposób świeccy powinni rozdzielać 
Komunię św. oraz jak powinni być ubrani. W czasie Mszy św. w albę, 
uzupełnioną, gdy potrzeba, o cingulum, i w takim stroju udzielają 
Komunii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej 
lub do szpitala, szafarz nadzwyczajny ubrany jest w odświętny strój 
świecki.

niedziela.pl
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Pani Aniela Nowak w Dniu Kobiet obchodziła 103. urodziny!

Pani Aniela Nowak to sędziwa mieszkanka Ksawerowa, która w marcu 
(w Dniu Kobiet) obchodziła swoje 103. urodziny! Otoczona najbliższą 
rodziną, dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukiem, wiedzie 
spokojne życie i cieszy się każdym dniem. Spotkałem się z bliskimi seniorki - 
córką Haliną i zięciem Józefem, aby porozmawiać o naszej szacownej 
jubilatce. 

Na początek chciałbym zapytać o dzieciństwo i młodość Pani Anieli – skąd 
pochodzi, czym się zajmowała?
Mama całe życie pracowała na gospodarstwie. Miała jedenaścioro  
rodzeństwa. Urodziła się we wsi Chruścińskie w okolicach Pajęczna, 
i jak to na wsi bywało, już od dziecka musiała pomagać rodzicom. 
Wychowywała młodsze dzieci, pracowała w polu, pomagała w domu. 
Nie było lekko. Podczas wojny było jeszcze gorzej. Niemcy chcieli spalić wieś 
w której mieszkała cała rodzina. Jeden z braci, który trafił do obozu w Łodzi 
na Radogoszczu, wyszedł z niego szczęśliwie na dwa dni przed doszczętnym 
spaleniem. Dwaj pozostali bracia Stanisław i Józef zostali zesłani na Syberię. 
Udało im się uciec, trafili do armii gen. Władysława Andersa i walczyli 
pod Monte Cassino - w jednej z najbardziej zaciętych bitew II Wojny 
Światowej. Po wojnie bracia rozdzielili się, jeden trafił do Kanady, drugi 
do Norwegii. Spotkali się tylko raz, wymienili  listami, a potem ich drogi 
rozeszły się już na zawsze. 

Czy okres  wojny często powraca we wspomnieniach mamy?
Najczęściej mama wspomina moment, kiedy do rodzinnej wsi weszli 
Rosjanie. To był bardzo zły czas. Sowieci grabili okoliczne wsie, plądrowali 
gospodarstwa, zabierali wszystko co znaleźli. Czasem tylko udało 
się coś przed nimi ukryć. Mama opowiadała, jak w beczce ze zbożem ukrywali 
mięso. Pamięta żołnierzy, którzy wtargnęli do gospodarstwa i chcieli zabrać 
konia. To była kobyła ze źrebakiem. Ale wtedy pojawił się dobry, sowiecki 
lejtnant (red. oficerski stopień wojskowy w armii rosyjskiej), który 
nie pozwolił oddzielić źrebaka od matki. Dzięki niemu kobyła została 
w domu. Najgorszy był jednak los dziewcząt i młodych kobiet, które musiały 
ukrywać się przed Rosjanami. 

Jak potoczyły się powojenne losy Pani Anieli?
W 1945 r. mama wyszła za mąż i zamieszkała z mężem we wsi Pierzyny Małe 
w gminie Kiełczygłów. Po 23 latach przeniosła się bliżej miasta do Porszewic, 
gdzie pracowała z tatą na gospodarstwie do 1976 r. Żeby podreperować 
domowy budżet sprzedawała mleko i jaja. W wolnych chwilach, których 
nie miała zbyt wiele,  robiła na drutach swetry i kamizelki. Bardzo lubiła 
to zajęcie. Należała też do kółka różańcowego, śpiewała w chórze 
kościelnym. Udzielała się również w Kole Gospodyń Wiejskich. Kiedy tato 
zmarł, mama sprzedała ziemię i osiedliliśmy się w Ksawerowie. 

Dostojna jubilatka w dniu swoich urodzin z najbliższą rodziną (córka Halina obok), z przedstawicielem senatu (senator RP Maciej Łuczak piąty z lewej) 

oraz z gminnymi samorządowcami (wójt Adam Topolski w środku, sekretarz Monika Sroczyńska druga z lewej i radny Grzegorz Macierzyński trzeci z lewej)

Fotografie wykonała redakcja
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Tutaj mamusia zajmowała się tylko domem i opieką nad wnukami, 
bo my pracowaliśmy. Bardzo nam pomogła, a teraz my pomagamy jej. 
Nauczyła nas czegoś bardzo ważnego, że rodzina jest najważniejsza, musi 
się wspierać i pomagać sobie wzajemnie. My przekazaliśmy te wartości 
naszym dzieciom i wnukom. 

Jaką mamę pamięta Pani z tamtych lat?
Miała twardy charakter, lubiła postawić na swoim. Przywiązywała dużą 
wagę do tradycji. Obowiązkowo rosół w niedzielę koniecznie 
z własnoręcznie zrobionym makaronem. Przed świętami ścisły post, 
na Wielkanoc pyszna zupa chrzanowa, którą w naszej rodzinie przygotowują 
już cztery pokolenia. W każde święta zawsze musiała być również duża 
szynka. Doskonale pamiętam, że cała rodzina bardzo się szanowała i była 
zżyta. Wspólnie obchodziliśmy święta, imieniny. Nawet zimą, gdy był duży 
mróz to rodzice zaprzęgali sanie, opatulali się w pierzyny i jechali w gości.  
Mieszkamy wspólnie z mamą już 52 lata, i nigdy się nie pokłóciliśmy. Mama 
zawsze bardzo dbała o dzieci, wnuki czy prawnuki. Nawet teraz, 
jak jest w lepszej formie to wypytuje o młodsze pokolenia i najmłodszego 
praprawnuka Jasia. 

Pani Aniela skończyła w marcu 103 lata. Nasi czytelnicy zapewne są ciekawi 
jaka jest recepta na doczekanie tak sędziwego wieku? Może dobre geny, 
dieta albo tryb życia?
Myślę, że wszystkiego po trochu. Jeśli chodzi o dietę to mama nigdy 
się nie przejadała. Nie piła alkoholu, jadła niewiele mięsa. Teraz 
je delikatne potrawy, ulubione ziemniaczki z masłem, czasem jajko, 
niekiedy nabiał.  

Codziennie musi być na śniadanie świeże pieczywo, bo bardzo lubi chleb 
z masełkiem. A geny…? Coś w tym jest, bo moja babcia ze strony mamy żyła 
86 lat, a dwie siostry mamy mieszkające w Łodzi - Natalia i Marysia, mają 
odpowiednio 90 i 92 lata. Na pewno też bezstresowe życie odegrało swoją 
rolę, bo przez ostatnie 50 lat mama nie miała żadnych większych kłopotów 
na głowie. Dbamy wspólnie o naszą seniorkę najlepiej jak potrafimy. Tak jak 
mama dbała wcześniej o nas i o całą rodzinę. W tym wieku zdrowie 
szwankuje, dlatego staramy się zapobiegać chorobom i błyskawicznie 
reagować, mama jest oczywiście pod stałą opieką lekarską dr Kryspiny 
Janas. Z lekarzem wiąże się pewna zabawna historia, która miała miejsce 
ok. 20 lat temu tuż przed Wielkanocą. W domu robiliśmy porządki, firanki 
zdjęte, taki przedświąteczny rozgardiasz, a mamę akurat wtedy dopadła 
kolka nerkowa. Wezwaliśmy pogotowie. Bardzo cierpiała, i żeby sobie ulżyć 
choć trochę, natarła bolące miejsca spirytusem. Pani doktor, która weszła 
do domu zauważyła mamę cierpiącą z bólu i poczuła wyraźny zapach 
alkoholu. Zaniepokojona zapytała, czy starsza pani nadużywa alkoholu? 
Do tej pory z uśmiechem wspominamy tamto wydarzenie. Mama 
wyzdrowiała, ale smarowanie spirytusem się skończyło.

A jak teraz wygląda życie naszej jubilatki? Jak spędza czas i czym się zajmuje 
najstarsza mieszkanka gminy Ksawerów?
Staramy się, żeby mamie niczego nie brakowało. Od 20 lat nigdy nie została 
sama dłużej niż na kilka krótkich chwil, zawsze ma kogoś pod ręką. Wszystko 
ma przygotowane i podane na czas - leki, posiłki, codzienna toaleta, 
rozmowy z rodziną i modlitwa. Gdy jest ciepło korzysta ze świeżego 
powietrza, lubi posiedzieć na ulubionej ławeczce. Wypoczywa z nami 
na działce. W ub.r. uczestniczyła we mszy św. w ksawerowskiej parafii 
celebrowanej przez biskupa i była z nami w sanatorium. Wszyscy się dziwili 
i chcieli poznać osobę, która ma 102 lata. W tym roku nie pojechała z nami, 
wszyscy pytali czy coś się stało starszej pani, że nie przyjechała? A Ona 
po prostu została w domu. Tutaj, gdzie czuje się najlepiej. W dniu 9 marca 
mama uczestniczyła w uroczystej - urodzinowej mszy św., którą odprawił 
z tej okazji ks. proboszcz Stanisław Bracha. Dzięki pomocy wójta Adama 
Topolskiego, udało się bezpiecznie przewieźć seniorkę do kościoła 
w Ksawerowie. W każdy pierwszy piątek miesiąca mamę odwiedza wikary 
ks. Dominik Sujecki, którego nasza jubilatka darzy wyjątkową sympatią.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy, życzymy zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy wszystkim 
czytelnikom gazety.

Z rodziną p. Anieli Nowak rozmawiał Bartosz Chmiela

Aniela Nowak (trzecia z lewej) z rodziną - okres przedwojenny

Z siostrą w 1936 r. (Aniela Nowak z prawej)

Seniorka z najbliższymi, podczas urodzinowej mszy św. 
odprawionej w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum
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To Pana pierwsze takie spektakularne zwycięstwo ?
Wcześniej też odnosiłem sukcesy. Na konkursie w Aleksandrowie Łódzkim 
zdobyłem kilka złotych i srebrnych medali za figurki i modele pojazdów. 
Już przygotowuję nowe modele - figurkę templariusza i paryską taksówkę 
z okresu pierwszej wojny światowej dowożącą żołnierzy na front. Liczę, 
że też zyskają uznanie sędziów.

Porozmawiajmy chwilę o modelach, które składał syn. Co to są dokładnie 
za konstrukcje?
Pierwsza to Doomsday Ark, czyli upiorna arka nacji Nekronów z gier 
Varhammera. Jest to jedna z najpotężniejszych nacji w tej grze. Druga 
to  statek wikingów, za który syn dostał złoty medal. To zwycięstwo było dość    
  niespodziewane, gdyż w tej klasie było dużo bardzo dobrych modeli.  
    Radość tym większa, że Kacper pierwszy raz startował jako junior - 
         wcześniej  występował w  młodzikach, a w tej kategorii nie ma miejsc 
              punktowanych, są tylko wyróżnienia.  

Kupując model do sklejania dostaje się cały zestaw elementów. Czy zdarza 
się, że dokłada Pan od siebie jakiś element, który występuje w rzeczywistości 
a nie ma go w zestawie?
Oczywiście, na tym polega cały majstersztyk (uśmiech). Na przykład 
w czołgu nie było uchwytu do liny, bo liny - plecione z drucików miedzianych 
musiałem samemu wykonać. Dodatkowo lufa toczona była z aluminium. 
Takie detale powodują, że model wygląda realniej i lepiej się prezentuje. 

Czy tematyka modeli zgłaszanych do konkursu jest narzucona przez 
organizatora?
Modelarze mają pełną dowolność. Każdy może wybrać to, co mu się podoba 
i w czym czuje się najlepiej.  

Modelarstwo to drogie hobby?
Każdy, kto chce rozpocząć przygodę z modelarstwem znajdzie swoją półkę 
cenową. Całkiem dobre jakościowo zestawy można kupić w naprawdę 
przystępnych cenach. Oczywiście, w miarę jedzenia apetyt rośnie i szukamy 
lepszego sprzętu do malowania, innych farb, bardziej skomplikowanych 
modeli...to oznacza, że ceny wędrują w górę.

Na zakończenie wypada mi życzyć dalszego rozwijania Waszego hobby 
i kolejnych, rodzinnych  sukcesów w konkursach.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam świątecznie wszystkich czytelników.

Modelarstwo - rodzinne hobby z sukcesami!

Zwycięski model czołgu T-55

Triumfalny model statku wikingów

Z modelarzem p. Adamem Smolińskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Model Arki Nekronów

Z p. Adamem Smolińskim - kolekcjonerem 
i modelarzem, miałem już przyjemność 
spotkać się przy okazji wystawy 
fantastycznego zbioru Kinder 
Niespodzianek. Nasz sąsiad 
zaprezentował wtedy 
(razem z synem Kacprem) 
swoją pokaźną kolekcję 
w GDKzB w Ksawerowie. 
Tym razem porozmawiamy 
o kolejnej pasji jaką jest 
modelarstwo. Pan Adam wspólnie 
z synem, który dzielnie dotrzymuje 
kroku tacie, tworzą piękne, zachwycające 
dokładnością i precyzją wykonania modele 
pojazdów oraz okrętów,  pokonując rywali w konkursach krajowych 
i międzynarodowych.  

Ostatnie miesiące to dla Was pasmo zwycięstw w konkursach modelarskich. 
Proszę o nich opowiedzieć.
Rzeczywiście, końcówka poprzedniego roku i początek bieżącego były 
bardzo udane. Wyróżnienie i brązowy medal w Łasku, a wkrótce potem 
wyróżnienie i złoty medal syna oraz mój srebrny medal w Konstantynowie 
Łódzkim. Konkurencja była bardzo duża, bo w Konstantynowie wystawiono 
do konkursu ok. 500 modeli, a w Łasku jeszcze więcej. Sędziowie oceniali 
przede wszystkim dokładność sklejenia, malowanie oraz ogólną 
prezentację.

Pana model to czołg? 
Tak, to czołg T-55, numer boczny 1710. Pomysł wziął się ze zdjęcia, które 
zobaczyłem kiedyś w "Echu" - naszej gminnej gazetce. To na tym właśnie 
czołgu służył w wojsku wójt Adam Topolski. Zbudowałem go w skali 1:72. 
To jest tzw. królewska skala, najbardziej tradycyjna w modelarstwie. 
Pracowałem dosyć szybko, w  niecały miesiąc czołg był gotowy. Ten model 
przyniósł mi szczęście (uśmiech).

Adam i Kacper Smolińscy

Fotografie wykonała redakcja



13gazeta samorządu terytorialnego

POZOSTAŁE INFORMACJE

nr 3/2019

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?

Redakcja

Radna Elżbieta Świgulska - okręg nr 6

Radny Adam Anusiewicz - okręg nr 5

Rejon ulic: Ametystowa, Bursztynowa, 
Klonowa, Łódzka od nr. 1 do nr. 57 (strona 
nieparzysta), Mały Skret od nr. 10 do nr. 54, 
Opalowa, Piaskowa, Pomorska, Sucha, 
Wschodnia od nr. 2 do nr. 26 (strona 
parzysta).
Adam Anusiewicz w gminnej radzie zasiada 
po raz pierwszy będąc członkiem Komisji 
Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.

Kalendarz ogrodnika

Kwiecień
W kwietniu badamy stan trawnika pod kątem szkód zimowych. 
Wygrabiamy zeschłe fragmenty traw oraz mech i inne zanieczyszczenia. 
Kwiecień to bardzo dobry okres na zakładanie nowych trawników. Gleba 
jest zwykle jeszcze wilgotna po zimie, co pozytywnie wpływa 
na kiełkowanie nasion. Młodziutka trawa ma ponadto cale lato 
na ukorzenienie się i wzmocnienie przed następną zimą.
Pod koniec kwietnia na rabaty można już wysiewać większość roślin 
ozdobnych, które nie wymagają pikowania. Wyjątkiem jest 
np. nasturcja, którą siejemy dopiero w połowie maja. Sadzimy te rośliny 
cebulowe kwitnące latem, które są mniej wrażliwe na chłody.
Podobnie jak na rabacie kwiatowej, przygotowujemy glebę pod nowe 
zasiewy warzyw. Zasilamy kompostem te warzywa, które zimowały 
w gruncie, np. pietruszka naciowa, szczypiorek lub szczaw. Wysiewamy 
nasiona warzyw odpornych na chłody, np. marchew, pietruszka, cebula, 
groch, bób, koper, rzodkiewka, rzepa, słonecznik, burak ćwikłowy, 
sałata.

naogrodowej.pl

Prognozy pogody są coraz korzystniejsze, więc aura powinna zacząć nas 
rozpieszczać. Wiosnę w przyrodzie już widać.

Synoptycy przewidują jednak, że prawdziwa wiosna czekać nas będzie 
dopiero w maju. Choć miesiąc powinien być ciepły, to niestety dosyć 
wilgotny i burzowy. W maju powinna pojawić się pierwsza fala 
30-stopniowych upałów, ale dość męcząca - bo z burzami.

Mamy wiosnę!

Redakcja

Kolorowe, wiosenne krokusy kwitnące na terenie gminy

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Archiwum

Rejon ulic: Bema, Cegielniana, Górna, 
K s a w e r o w s k a ,  L u d o w a  ( s t r o n a  
nieparzysta), Łaska, Łódzka od nr. 171 
do końca (strona nieparzysta) i od nr. 104 
do końca (strona parzysta), Widzewska, 
Wrzosowa, Wschodnia od nr. 82 do końca 
(strona parzysta), Zachodnia od nr. 59 do 
końca (strona nieparzysta), Żeromskiego.  
Elżbieta Świgulska w gminnej radzie 
zasiada po raz pierwszy będąc członkinią

Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Samorządowo - Społecznej.

Fot. Archiwum

Nowi inkasenci w dwóch sołectwach

Podczas marcowej sesji Rady Gminy Ksawerów, radni podjęli uchwałę 
Nr VIII/73/2019 w sprawie zmiany inkasenta w sołectwie Ksawerów 
- Południe.

Nowym inkasentem w tym sołectwie został mieszkaniec naszej gminy 
- p. Szczepan Nowak. Zmiana inkasenta nastąpiła również w sołectwie Nowa 
Gadka. Rada Gminy Ksawerów zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2019 powołała 
na to stanowisko p. Mirosława Jarczaka.

Obowiązki związane z "inkasem" podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego od osób fizycznych będą pełnione od poboru II raty w dniach 2-15 
maja 2019 r. Nowi inkasenci chętnie odwiedzą mieszkańców sołectw, 
a szczególnie osoby starsze i chore, w celu ułatwienia terminowej zapłaty 
podatków lokalnych. 
 
Masz pytania? Skontaktuj się z Referatem Dochodów Urzędu Gminy 
Ksawerów - tel. 42 213 80 34

Referat Dochodów
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Szkolna akcja pomocy bezdomnym kotom

Podziękowanie dla Szkoły w Ksawerowie za organizację akcji

Jesteś miłośnikiem dawnej motoryzacji?
Pochwal się swoim klasykiem!

Szanowni mieszkańcy gminy Ksawerów,

zapraszamy wszystkich miłośników czterech kółek do współtworzenia 
rubryki motoryzacyjnej poświęconej legendom światowej motoryzacji. 
Jesteś właścicielem wyjątkowego samochodu? Uważasz, że posiadasz 
ciekawy egzemplarz? Pochwal się swoją maszyną na łamach naszej 
gazety. Redakcja czeka na Wasz kontakt (patrz stopa redakcyjna str. 18) 

Fot. Red.

Ponad 30-letnia syrena 105 należąca do Państwa Ryginy i Jana Rabendów 

Redakcja

Redakcja

W lutym obchodziliśmy Światowy Dzień Kota. Przez cały miesiąc w Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie trwała akcja zbierania mokrej karmy i żwirku. 
Była to doskonała okazja, żeby pomóc tym sympatycznym zwierzętom 
przetrwać trudny okres przedwiośnia. 

Akcję dla tymczasowego domu, który od 3 lat działa w Ksawerowie, 
przygotowały panie Dorota Łuczak i Anna Skrzydlewska. Placówka 
prowadzona jest przez wolontariuszkę Grupy "Miauczykotek" Fundacji 
Viva, która na dzień dzisiejszy opiekuje się trzydziestoma kotami z terenu 
naszej gminy. Są to zwierzęta chore, po wypadkach, porzucone 
lub bezdomne. Wolontariuszka "Miauczykotka" współpracuje z Urzędem 
Gminy w Ksawerowie, w którym jest zarejestrowana jako pierwszy w gminie 
społeczny opiekun zwierząt. 
W szkolnej zbiórce udział wzięli uczniowie klas 0 - 8 oraz nauczyciele. Udało 
się zebrać 110 puszek, 415 saszetek, 22 kg suchej karmy oraz 70 litrów 
żwirku. Społeczność szkoły pokazała, że jest wrażliwa na los potrzebujących 
zwierząt. 
Organizatorzy akcji dziękują dzieciom, rodzicom i nauczycielom za wsparcie 
działań w naszym lokalnym środowisku. Wasze ogromne serca pozwolą 
przetrwać kociej rodzinie trudny czas.

Zebrana karma dla zwierząt

Fot. SP Ksawerów

Fot. SP Ksawerów

Uwaga czytelnicy!

W dniach od 1 do 23 kwietnia biblioteka w GDKzB w Ksawerowie będzie 
pracowała w zmienionych godzinach:

 
Poniedziałek: 10:00 - 20:00, Wtorek: 8:00 - 15:00

Środa: 8:00 - 15:00, Czwartek:10:00 - 20:00 , Piątek: 8:00 - 14:00

Patrioto - wywieś flagę!

Redakcja

Redakcja
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Rozwiąż świąteczną krzyżówkę i odczytaj hasło

Wskaż zajączkowi poprawną drogę do kurczaczka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Wielki...rozpoczyna triduum paschalne.
2. Lany poniedziałek inaczej.
3. Poranna msza św. w niedzielę wielkanocną.
4. Niedziela, która rozpoczyna Wielki Tydzień. 
5. Tradycyjny świąteczny wypiek.

6. Nastąpiło trzy dni po ukrzyżowaniu Jezusa.
7. Malowane, zdobione jajko.
8. W nim święcone pokarmy.
9. Środa...pierwszy dzień Wielkiego Postu.

Redakcja

Redakcja
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Babka wielkanocna wg przepisu 
Pana Adama Kosakowskiego z ul. Zachodniej

Składniki:
• 3 szklanki mąki pszennej (tortowej lub wrocławskiej)
• 10 żółtek z dużych jaj (15 małych)
• 3/4 szklanki cukru pudru
• 3 szklanki mąki pszennej (tortowej lub wrocławskiej)
• 1/2 kostki (12,5 dag) masła
• szklanka mleka
• 2 czubate łyżeczki naturalnego cukru waniliowego
• duża szczypta soli
• 6 dag świeżych drożdży
• 2 kopiaste łyżeczki skórki otartej ze świeżej pomarańczy
• 5 kropli esencji pomarańczowej
• tłuszcz do wysmarowania dużej kamionkowej formy z kominkiem 

(mogą być 2 formy średniej wielkości)

Przygotowanie:
Do szklanki ciepłego mleka sypiemy łyżeczkę mąki, łyżeczkę cukru, 
dodajemy pokruszone drożdże, mieszamy i przykrywamy lnianą 
ściereczką. Zaczyn stawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Żółtka 
ucieramy z pozostałym cukrem na gęsty kogel-mogel, wlewamy 
do wyrośniętych drożdży, dodajemy sól, cukier waniliowy, skórkę 
z pomarańczy i esencję zapachową. Wyrabiamy ciasto (można robotem 
na niskich obrotach), wsypujemy resztę mąki. 
Gdy ciasto jest pulchne, dodajemy ciepłe, płynne masło i ponownie 
wyrabiamy, aż tłuszcz zostanie całkowicie wchłonięty. Wrzucamy 
do ciasta rodzynki, mieszamy, przykrywamy lnianą ściereczką 
i pozostawiamy w cieple. Gdy ciasto podwoi swoją objętość przekładamy 
do wysmarowanej tłuszczem formy, wypełniając ją do 1/3 wysokości. 
Ponownie odstawiamy do wyrośnięcia. Wstawiamy do ciepłego 
piekarnika, pieczemy w temperaturze 160°C ok. godziny (mniejsze baby 
po 50-55 min.). 
Zrumienione, z małym pęknięciem na wierzchu, ciasto studzimy 15 min. 
Wykładamy je z formy, najbezpieczniej na poduszkę przykrytą serwetą. 
Babę przed podaniem można polukrować lub posypać obficie cukrem. 

Redakcja

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Wielkanocna baba z rodzynkami

Fot. kuchnialukasza.pl

Biała kiełbasa pieczona z cebulą i jabłkami 
wg przepisu Pani Marianny z ul. Konopnickiej

Składniki:
• 500 g białej kiełbasy                    
• 1 cebula                                  • przyprawy: majeranek, pieprz, sól
• 1 duże jabłko (słodko-winne)     • natka pietruszki
• 50 ml naturalnego sosu sojowego

Przygotowanie:
Piekarnik nagrzewamy do 180°C. Kiełbasę nakłuwamy czubkiem ostrego 
noża, a następnie układamy w naczyniu żaroodpornym. Plastrami cebuli 
i jabłka obkładamy kiełbasy z każdej strony. Posypujemy wszystko 
przyprawami (do smaku), skrapiamy sosem sojowym i podlewamy wodą. 
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy ok. 50 minut.  Kiełbasę podajemy 
przybraną natką pietruszki i chrzanem.

•  woda

Redakcja

Fot. czoch.com.pl

Kiełbasa z dodatkami już po upieczeniu

Czy wiesz, że m.in. na terenie naszej gminy nagrywany jest popularny 
program motoryzacyjny emitowany cyklicznie w telewizji TVN Turbo?

Ciekawostki z terenu 
- gmina Ksawerów w TVN Turbo

Kadr z odcinka programu - z prawej strony widoczny 
jest witacz gminy Ksawerów stojący przy ul. Łódzkiej

Fot. TVN Turbo / screen

Handel samochodami ma różne oblicza - import luksusowych aut 
na zamówienie, komisowa sprzedaż popularnych modeli osobowych, 
walka na rynku pojazdów użytkowych. Kamery popularnej stacji 
telewizyjnej towarzyszą osobom parającym się tymi zajęciami - widzowie 
poznają kulisy ich pracy oraz obserwują całą drogę, jaką przebywa auto 
zanim trafi do klienta. Redakcja

(materiał za zgodą stacji TVN)
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GDKzB

Niedzielny Ksawerów stolicą Irlandii

W dniu 17 marca br. podczas koncertu w ramach cyklu "Niedziela 
u Hoffmana", przenieśliśmy się w świat muzyki irlandzkiej.
 
Na scenie sali kominkowej GDKzB odbył się koncert zespołu Filids, który 
przeniósł mieszkańców w celtycki świat Irlandii. Występujący od 17 lat 
zespół w składzie: Dorota Szyszkowska - Janiak (harfa celtycka), Magdalena 
Krajewska -Sochala (flet), Hubert Stopnicki (gitara), Arkadiusz Rubajczyk 
(wokal i bodhran) oraz Michał Makulski (melofon) dostarczyli uczestnikom 
koncertu niezapomnianych wrażeń. Występ uświetniły tancerki: Wiktoria 
Kuropieska, Marta Matczuk oraz Asia, Basia i Ala z zespołu tanecznego 
Reelandia. Artyści wystąpili na tle scenografii wykonanej przez p. Agatę 
Promińską - Wtykło. 
Kolejna Niedziela u Hoffmana już 28 kwietnia, a w niej Zbigniew Gajzler 
"Kocham życie". Zapraszamy do GDKzB w Ksawerowie!

GDKzB

Artyści na scenie

Mieszkańcy podczas koncertu

Występ tancerek z zespołu Reelandia

Festyn Rodzinny - szukamy wystawców

GDKzB

Zapraszamy firmy z terenu gminy Ksawerów 
do składania ofert na zabezpieczenie gastronomii podczas 

tegorocznej imprezy 
FESTYN RODZINNY GMINY KSAWERÓW.

Impreza została zaplanowana na dzień 15 czerwca br. 
Oczekujemy organizacji miejsc siedzących 

na ok. 500 osób (ławeczki, stoliki, parasole) 
oraz punktu gastronomicznego wraz z zapleczem.

Oferty prosimy składać do dn. 17 maja br. w sekretariacie 
Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, 

ul. Jana Pawła II 1 lub e-mailem: 
gdkzb@ksawerow.com

Zapraszamy również lokalnych wystawców 
(m.in.  rękodzieło, twórczość własna) 

do uczestnictwa w imprezie.

Fotografie GDKzB

Zapraszamy do GDKzB w Ksawerowie
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Fantastyczna zabawa podczas "Babskiej Biesiady"

8 marca w Dniu Kobiet Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
zorganizował coroczną "Babską Biesiadę".

Na spotkanie w babskim gronie przybyły tłumnie mieszkanki naszej gminy. 
W programie długo wyczekiwanego wydarzenia znalazły się takie atrakcje 
jak m.in. porady modowe trenerki wizerunku, program artystyczny 
Kabaretu Xavery czy występ wokalistów Klubu Seniora. Oprawę muzyczną 
towarzyszącą wspólnemu biesiadowaniu przygotował zespół muzyczny 
pod przewodnictwem Michała Makulskiego, a gospodarz naszej gminy - 
wójt Adam Topolski wręczył (wspólnie z radnymi) kwiaty wszystkim paniom. 
Na tym jednak nie koniec - na wszystkich czekał pyszny tort, ufundowany 
przez wójta. GDKzB

Występ grupy wokalnej Klubu Seniora

Uczestnicy biesiady

Na scenie kabaret Xavery

Fotografie GDKzB

Zanim druhowie z Woli rozpoczną majową uroczystość 
na stadionie sportowym w Woli Zaradzyńskiej (patrz strona 
24), spotkają się w miejscu zbiórki z innymi strażakami 
w Pabianicach (program poniżej). 

11:50 - 12:15 - Zbiórka strażaków w Pabianicach przy 
ul. Smugowej, zaproszonych gości 
w  Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej 
przy ul. Popławskiej 22

12:15 - 12:30 - Przemarsz strażaków przez osiedle 
do kościoła p.w.Trójcy Przenajświętszej 
przy ul. Popławskiej 22

12:30 - 13:20 - Msza święta

13:20 - 13:40 - Przemarsz strażaków do samochodów, 
przejazd ulicami Pabianic na plac przy 
kościele w Woli Zaradzyńskiej

13:50 - 14:00 - Zbiórka strażaków i zaproszonych gości 
na terenie stadionu sportowego w  Woli 
Zaradzyńskiej                            

OSP Wola Z.

Międzypokoleniowy Festyn Majówkowy
- program części powiatowej

Dowiedz się więcej na...

www.kultura-ksawerow.pl
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Będzie się działo! Młodzi karatecy na podium!

30 marca w sobotę odbył się IV Ogólnopolski Puchar Karate miasta 
Krakowa. W zawodach udział wzięło ponad 1200 zawodników z 51 klubów 
z całej Polski. Wśród startujących byli też karatecy z sekcji GDKzB 
w Ksawerowie, którzy pokazali na co ich stać!
 
Kacper Nejman zajął 2 miejsce w konkurencji kata chłopców 2009-2008 żółte 
pasy, a Małgosia Seliga wywalczyła 3 miejsce kata 2009-2008 pomarańczowe 
pasy dziewczynki. Z Ksawerowa startowali również Kuba Owczarek i Kasia 
Seliga - oboje dostali się do fazy pucharowej wygrywając fazę eliminacyjna 
(pierwsza faza to pojedynki w grupach 3-4 os. systemem każdy z każdym). 
Gratulacje dla zwycięzców!

Nasi karatecy wzięli również udział w charytatywnym turnieju karate 
zorganizowanym przez burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego (24 marca br.). 

Gminę Ksawerów reprezentowało w zawodach 10 młodych sportowców.  
Medale zdobyli: 2 miejsce - Marcel Krych (konkurencja kihon białych 
pasów), 3 miejsce - Igor Ropenga (kata białe pasy), 2 miejsce - Kacper 
Nejman (żółte pasy 2009-2006), 1 miejsce - Bartek Ratajczyk (niebieskie 
i brązowe pasy 2005-2004). GDKzB

Młodzi karatecy na podium

Fotografie GDKzB

Nasza zwycięska reprezentacja podczas zawodów
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Szkoła Podstawowa z Ksawerowa wicemistrzem województwa w tegorocznych Igrzyskach Dzieci w koszykówce

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana w Ksawerowie 
zdobyły tytuł koszykarskiego wicemistrza województwa łódzkiego. 

Drużyna składająca się głównie z zawodniczek klubu Basket 4EVER 
Ksawerów, rozpoczęła swoje zmagania od rozgrywek powiatowych. 
Pokonała w nich dwie szkoły z Pabianic: SP nr 9 oraz SP nr 3, awansując tym 
samym do rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. W półfinale turnieju nasze 
koszykarki pokonały uczennice SP nr 1 z Głowna i awansowała do finału 
wojewódzkiego, w którym zwyciężyły z drużynami SP nr 13 z Bełchatowa oraz 
ZSP nr 6 z Tomaszowa Mazowieckiego. W meczu na szczycie ksawerowianki 
zmierzyły się z ZSO SP nr 4 z Łasku. Niestety, przeciwniczki okazały 
się za mocne, a nasze koszykarki zajęły ostatecznie drugie miejsce i odebrały 
srebrne medale oraz puchar Igrzysk Dzieci województwa łódzkiego. 

Skład naszej drużyny: Natalia Chałupka (kpt.), Aleksandra Ziółkowska, 
Wiktoria Gajda, Hanna Musiałowicz, Zuzanna Grzegorczyk, Natalia Kosior, 
Julia Wolny, Lena Krzykacz, Zosia Musiałowicz, Lena Dorr, Julia Deląg, 
Nikola Janowska, Blanka Szychowska, Natalia Rusak, Magdalena Gapys, 
Katarzyna Palma, Alicja Węgrzynowska. 

Trenerzy: Jolanta Fajndt, Bartosz Śpiewak

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Basket 4Ever Ksawerów

Koszykarki z Ksawerowa (w zielonych strojach) - srebrne medalistki turnieju

Trofeum naszych zawodniczek

Fotografie Basket 4Ever Ksawerów



21gazeta samorządu terytorialnegonr 3/2019

SPORT

Basket 4EVER Ksawerów ze złotem!!!

W niedzielę 31 marca br. zakończyły się rozgrywki wojewódzkie Łódzkiego 
Związku Koszykówki w kategorii U13K. 

Najwyższe miejsce na podium oraz tytuł mistrza województwa, po raz 
pierwszy w historii, zajęła drużyna Basket 4EVER z Ksawerowa prowadzona 
przez doświadczoną trenerkę i olimpijkę Edytę Koryznę. W rozgrywkach 
trwających od października ub. r., ksawerowianki rozegrały dwanaście 
spotkań bez porażki. W finale nasze zawodniczki zmierzyły się z drużyną 
trenerki Marioli Szymańskiej - PTK Szmigiel Znaki Pabianice, która również 
(aż do fazy głównego finału) wygrała swoje wszystkie mecze. W meczu 
na szczycie spotkały się zatem dwa niepokonane zespoły. Pierwszy 
pojedynek rozegrany na Hali Sportowej w Ksawerowie potwierdził siłę oraz 
bardzo dobrą dyspozycję naszej drużyny, która pewnie wygrała 57:32.
Drugie i ostateczne spotkanie zostało rozegrane na hali MOSiR 
w Pabianicach. Po bardzo dobrym meczu ksawerowianki wysoko pokonały 
swoje koleżanki z Pabianic wynikiem 74:31, i tym samym wygrały całe 
rozgrywki w kategorii U13K. 

Złota szesnastka: Natalia Chałupka (kpt.), Joanna Włodarczyk, Julia 
Rybarczyk, Aleksandra Ziółkowska, Natalia Kosior, Wiktoria Gajda, Julita 
Kirsz, Zuzanna Grzegorczyk, Hanna Musiałowicz, Aleksandra Bagińska, 
Julia Rakowska, Oliwia Radziszewska, Wiktoria Mikuła, Zofia Śmigiel, Julia 
Koryzna, Zuzanna Śliwkiewicz. Trener: Edyta Koryzna Basket 4Ever Ksawerów

Fot. Basket 4Ever

Nasze złote zawodniczki - najlepsze w całym województwie

Punktowa akcja ksawerowianek podczas  pierwszego meczu finałowego 

z drużyną z Pabianic w Hali Sportowej w Ksawerowie

Fot. Red.

Bartłomiej Gołaszewski - młody zapaśnik z naszej gminy, zajął II miejsce 
w zawodach I Rzutu Ligi Zapaśniczej Dzieci w stylu klasycznym (kategoria 
wagowa do 51 kg), które odbyły się 9 marca br. w Radomiu. Brawo!

To nie pierwszy sukces Bartka. W Brzozie (14 kwietnia ub. r.) był trzeci 
w Turnieju Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta Gminy Grabica, później 
(17 listopada ub. r.) w Warszawie również zajął III miejsce w VIII Turnieju 
Young Gladiator`s w zapasach w stylu klasycznym.

Drugie miejsce młodego zapaśnika

Redakcja

Bartłomiej Gołaszewski ze srebrnym medalem 

Fot. Archiwum
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W marcu rozpoczęła się wiosenna runda rewanżowa klasy okręgowej sezonu 
2018/2019.
 
Pierwszy mecz wyjazdowy rozegraliśmy na trudnym terenie w Głownie, 
gdzie po słabym występie ulegliśmy miejscowej Stali 0:3. W tym meczu swój 
debiut w seniorskiej drużynie GKS-u zanotowało trzech młodych juniorów - 
Patryk Witasik, Patryk Wojtyniak i Piotr Górecki z drużyny rocznika 2003 
(prowadzonej przez trenera Roberta Góreckiego).
30 marca w sobotę rozegraliśmy drugi mecz w tej rundzie, na wyjeździe 
z zespołem Startu Brzeziny (o godz. 15.30). Jedynego gola w tym meczu - 
zwycięskiego dla naszej drużyny - zdobył w 62. minucie Damian Kozłewski. 
Trener Jarosław Maćczak nie mógł skorzystać w tym spotkaniu z kilku 
swoich podstawowych piłkarzy, wystawiając m.in. na środku obrony 
16-letniego Piotra Góreckiego.
6 kwietnia podejmowaliśmy u siebie drużynę Sokoła Aleksandrów, która 
przegrała dwa pierwsze mecze w rundzie wiosennej. Po jednostronnym 
pojedynku wygraliśmy pewnie 4:1 (bramki zdobyli: Tomasz Ostalczyk, 
Damian Kozłewski, Rafał Rikszajd i Arkadiusz Talasiewicz) i po trzech 
meczach zajmujemy 8. miejsce w tabeli.  

Ze zmiennym szczęściem rozpoczęli wiosenne rozgrywki  
GKS-u, którzy w meczu pierwszej kolejki wygrali na wyjeździe z drużyną AKS 
SMS Łódź 5:2, przegrywając w kolejnym spotkaniu z GKS-em Bełchatów 1:7. 

Z kolei trampkarze rocznika 2005 zremisowali z drużyną KKS Koluszki 
w inauguracyjnym spotkaniu rundy 3:3, a w drugim meczu kolejki popisowo 
rozgromili piłkarzy GLKS-u Miazgi Brójce aż 13:0!

juniorzy młodsi

Fotografie GKS Ksawerów

" Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą."
                            (ks. Jan Twardowski)

Dnia 1 kwietnia 2019 r. pożegnaliśmy  - wiernego 
kibica i przyjaciela klubu GKS Ksawerów, ojca Janka i Tomka, trenujących 
w naszym klubie. 
W imieniu członków i sympatyków klubu wyrazy głębokiego współczucia 
żonie Kamili, bratu Pawłowi oraz Bliskim składa prezes Klubu GKS - 
Arkadiusz Jędrzejczyk.

Konrada Kasznickiego

Początek rewanżowej rundy wiosennej
Fot. GKS Ksawerów

Seniorzy GKS-u przed meczem z Sokołem Aleksandrów

Meczowy bęben i szalik kibica GKS-u, zapraszamy do wspólnego dopingu! 

POŻEGNANIE

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków naszej drużyny 
na mecz 5. kolejki z ŁKS-em Łódź, który rozegramy na gminnym stadionie 
19 kwietnia w Wielki Piątek (o godz. 18.00).
Kolejne mecze u siebie rozegramy 1 maja w środę (godz. 11.00) z drużyną 
Orła Parzęczew i 11 maja w sobotę (godz. 18.00) z Sarnowem.

GKS Ksawerów



23gazeta samorządu terytorialnegonr 3/2019

SPORT

II Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów - dla rocznika 2009/2010

Fotografie GKS Ksawerów

Piłkarze GKS-u Ksawerów rocznika 2009/2010 - wicemistrzowie turnieju

Dawid Sopala - zdobywca indywidualnej nagrody Fair Play, z wójtem 

Adamem Topolskim i prezesem GKS-u Arkadiuszem Jędrzejczykiem

W dniu 17 marca br. na Hali Sportowej w Ksawerowie rozegrany został 
II Halowy Turniej rocznika 2009/2010 o Pucha Wójta Gminy Ksawerów. 

W zawodach udział wzięło osiem drużyn: GKS Ksawerów (dwie drużyny), 
Jagiellonia Tuszyn, LKS Orzeł Piątkowisko, MULKS Łask, MUKS Włókniarz 
Pabianice, PTC Pabianice i TS Victoria Rąbień.
Organizatorzy (rodzice chłopców rocznika 2009/32010/2011 występujących 
w GKS-ie) jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali całą 
imprezę na medal. Zawodnicy w przerwach pomiędzy meczami mieli 
zagwarantowany ciepły posiłek i napoje. Na terenie hali dostępny był butik 
z artykułami spożywczymi dla gości. Na turnieju obecni byli również 
przedstawiciele fundacji "Mam serce", którzy prowadzili zbiórkę pieniędzy 
na leczenie ciężko chorego Adasia - chłopca  z Pabianic.
Atmosfera z meczu na mecz była coraz gorętsza. Nasi piłkarze grali coraz 
lepiej ogrywając w półfinale drużynę PTC Pabianice 2:1. W spotkaniu 
finałowym ksawerowskie orły zmierzyły się z rosłymi zawodnikami klubu 
MULKS Łask, w którym mimo zaangażowania i gry z "pazurem", uległy 
skromnie 0:1.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I - MULKS Łask

II - GKS Ksawerów 1

III - MUKS Włókniarz P-ce

IV - PTC Pabianice

V - Jagiellonia Tuszyn

VI - Orzeł Piątkowisko

VII - GKS Ksawerów 2

VIII - TS Victoria Rąbień

Nagrody indywidualne:

Najlepszy bramkarz - Wojtek Sasiak

(GKS Ksawerów)

Zawodnik Fair-Play - Dawid Sopala

(GKS Ksawerów)

Najlepszy zawodnik - Norbert Bielecki

Najlepszy strzelec - Norbert Duraj

GKS Ksawerów
Młodzi piłkarze podczas turniejowego meczu



UL. HUBALA 51, 95-054 KSAWERÓW

Przegląd strażackich orkiestr dętych

17:00 Wręczenie nagród dla orkiestr

Konkursy dla uczestników festynu

Prezentacja OSP Wola Zaradzyńska

Zabawa taneczna z muzyką na żywo

GDKzB
w Ksawerowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Międzypokoleniowy festyn majówkowy" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach projektu grantowego:

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru 

Grantodawca; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM"

W PROGRAMIE
14:00 Zbiórka pocztć

Turniej "praktycznych" umiejętności strażackich

MIĘDZYPOKOLENIOWY
FESTYN MAJÓWKOWY

4.05.2019 r
start 14:00

MIEJSCE

DMUCHANCE

PARTNER:

Gminny Dom Kultury 
z Biblioteką w Ksawerowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej
ZAPRASZA NA:

ANIMACJE 
r DLA DZIECI
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