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strona 7 Pani Natalia Kubiś

piątą stulatką w naszej gminie!

Bartek Stefański wybrany Sportowcem
Roku 2019 Powiatu Pabianickiego!

strona 10

Kilka razy ją rzucałem, ale nigdy
nie dała o sobie zapomnieć

strona 18

Dbamy o naszych seniorów!

Fot. Archiwum

Szanowni mieszkańcy gminy Ksawerów,

za nami kolejny rok, niezwykle ważny dla naszej lokalnej społeczności. 

Był to czas zapisany wspólnym wysiłkiem oraz zaangażowaniem 

w działania inwestycyjne, kulturalno-sportowe i społeczne.

W obecnym 2020 roku chciałbym życzyć Państwu wszelkiej 

pomyślności i dobrego zdrowia. Abyśmy jako mieszkańcy i sąsiedzi 

czerpali korzyści i wzajemną satysfakcję ze wspólnego działania 

na rzecz rozwoju naszej gminy Ksawerów.

wójt Adam Topolski

Fot. Harmony Art
Fot. K.Karcz

Pani Natalia Kubiś z Ksawerowa, 22 stycznia dołączyła do szacownego 
grona 100-latków. Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, 
jednocześnie życząc dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, 
pełen życzliwości i miłości osób najbliższych. strona 13

Fot. Red.



2 gazeta samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCI

nr 9/2020

Radni jednogłośnie przegłosowali budżet Z Nowym Rokiem nowym krokiem

Nowy skarbnik w gminie

Budżet gminy na 2020 rok, nad którym głosowano podczas XX Sesji Rady 
Gminy Ksawerów (30 stycznia) został przyjęty jednomyślnie. Radni 
zdecydowali ponadto, że na mapie gminy pojawi się nowa ulica Jagodowa, 
a ulica Północna zostanie przedłużona (ok. 200 m).

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok będzie dostępna 
na stronie internetowej www.ksawerow.4bip.pl

Rozmowa z wójtem Adamem Topolskim.

Panie wójcie jak możemy podsumować ubiegły rok inwestycyjny?
Mogę śmiało powiedzieć, że plan który sobie założyliśmy, udało 
się wykonać. Kolejne drogi otrzymały nakładki asfaltowe, wyremontowany 
został drugi odcinek ulicy Wschodniej, bezpiecznie i wygodnie przejedziemy 
również ulicą Kosmowskiej, która została przebudowana w ramach 
programu dróg dojazdowych do pól. Oświetliliśmy następne ulice w ramach 
programu ZIT, z którego dofinansowanie wynosi do 85 procent. 
Wykonaliśmy ponadto drobne prace wodno-kanalizacyjne oraz 
przygotowaliśmy się pod olbrzymią inwestycję, jaką jest remont linii 
tramwajowej 41.

To będzie duże obciążenie dla gminnego budżetu?
Koszt tej inwestycji to blisko 24 miliony, z czego 9 milionów złotych to nasze 
środki. W tegorocznym budżecie gminy mamy przewidzianą kwotę 
6 milionów złotych. Remont linii tramwajowej 41 determinuje pozostałe 
wydatki. Niestety, nie obejdzie się bez wsparcia kredytowego. Musimy 
zacisnąć pasa. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, 100-letnia 
sieć tramwajowa doczekała się gruntownej przebudowy. Liczymy na to, 
że po zakończonej inwestycji zwiększy się liczba chętnych korzystających 
z nowego, szybszego i bezpiecznego taboru. Pamiętajmy, że przy okazji tego 
remontu powstaną m.in. wyczekiwane przez mieszkańców dwie sygnalizacje 
świetlne, ta na Małym Skręcie oraz na Teklinie. 

Czy plan inwestycyjny na ten rok przewiduje jeszcze inne prace w terenie?
Jeżeli wyłonimy wykonawcę, który przebuduje boiska sportowe przy Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie, nasze dzieci jesienią tego roku będą mogły 
grać w piłkę na nowoczesnym obiekcie. Planujemy również, przy okazji 
modernizacji parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie, doprowadzić 
komunikację autobusową do budynku Urzędu Gminy. Złożyliśmy też 
projekty w ramach funduszu dróg samorządowych na remont dwóch ulic: 
Ksawerowskiej oraz odcinka ul. Zachodniej (od ul. Jana Pawła II 
do ul. Sienkiewicza). Jeżeli otrzymamy dofinansowanie na te zadania, 
chcielibyśmy przystąpić do ich realizacji. Tematów inwestycyjnych 
przewidzianych na najbliższe lata jest jeszcze sporo. Mam tutaj na myśli 
przede wszystkim dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
na terenie gminy, na wykonanie której potrzebujemy jeszcze  kilkanaście 
milionów złotych. Mowa tu przede wszystkim o ulicach: Tylnej, Ogrodników 
i mjr. Hubala. To jest cały czas priorytet, na który szukamy możliwości 
finansowania. Pamiętamy także o odwodnieniu gminy, o równych drogach, 
bezpieczeństwie, odbiorze odpadów. Mnie również, jako mieszkańca, 
niepokoi koszt ich wywozu.W tym roku będziemy ogłaszali nowy przetarg 
na odbiór odpadów z terenu naszej gminy. Dlatego po raz kolejny chciałbym 
gorąco zaapelować o zgłaszanie faktycznej liczby osób do opłaty 
śmieciowej. 

A co z corocznym Festynem Rodzinnym? Organizacja tej imprezy została 
uwzględniona w obliczu planowanych oszczędności?
Myślę, że w tym temacie nic się nie zmieni. Spotkania z mieszkańcami 
w ramach integracji społecznej są stałym punktem w naszym kalendarzu. 
Mamy już wstępną propozycję "gwiazdy wieczoru", która może być 
nie małym zaskoczeniem podczas tegorocznego, czerwcowego festynu.

Podczas XIX Sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 9 stycznia br. 
nastąpiła zmiana na stanowisku skarbnika gminy. 

Na miejsce Ewy Łuczyńskiej, która dotychczas pełniła tę funkcję 
(od kwietnia 2012 r.), radni - na wniosek wójta Adama Topolskiego 
- powołali Katarzynę Rogalewską. Przed nowym skarbnikiem nie lada 
wyzwanie, zabezpieczenie w gminnym budżecie środków na przebudowę 
linii tramwajowej 41.

Redakcja

Redakcja

rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. K.Karcz

Skarbnik Katarzyna Rogalewska (druga z prawej) z wójtem Adamem
Topolskim, przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem
oraz wiceprzewodniczącą rady Anną Szcześniak - Rydz

Fot. Red.

Fot. Red.

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem budżetu

Z decyzji rady zadowoleni byli sołtysi
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Ruszyły prace w parku przy ul. Kościuszki

Pierwszy etap rewitalizacji już się rozpoczął. W styczniu zostały 
przeprowadzone niezbędne cięcia pielęgnacyjne i wycinkowe drzew, 
poprawiające kondycję drzewostanu i zmniejszające niebezpieczeństwo 
dla wypoczywających. 

W niedalekiej przyszłości (zadanie powinno zostać zrealizowane do końca 
kwietnia tego roku) powstaną tutaj m.in. alejki z ławeczkami, nowa szata 
roślinna oraz strefy zabaw dla dzieci w różnym wieku. Redakcja

Rewitalizacja parku przy ulicy Kościuszki

Przy ul. Szkolnej i Rzepakowej

powstanie osiedle domów

Starostwo Powiatowe w Pabianicach ogłosiło wyniki trzeciego przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o powierzchni 5,8610 ha 
znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Rzepakowej. Działka 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pabianicka 
spółka POWER DEVELOPMENT nabyła działkę za 4.7 mln zł netto.

Poza ww. działką do tej pory Starostwo Powiatowe w Pabianicach sprzedało 
4 działki o powierzchni od 0,0982 ha do 0,1226 ha. Jak się okazuje, nie cała 
kwota ze sprzedaży działki trafi do kasy starostwa. 30% ze wzrostu wartości 
nieruchomości otrzyma nasza gmina w ramach tzw. renty planistycznej. 
Celem renty planistycznej jest zrekompensowanie gminom wydatków 
poniesionych przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Redakcja

Na tej działce powstanie osiedle domków jednorodzinnych

Fotografie wykonała redakcja

W tych ulicach jest widniej i bezpieczniej. Nowe latarnie świecą w ulicach: 
Południowej, Granitowej, Spokojnej, Chmielnej, Kosmowskiej, Tylnej, 
Świerkowej i Twardej.

Redakcja

Rozbłysły LED-owe latarnie

Co uda się zrealizować w tym roku inwestycyjnym?

Tegorocznym priorytetem inwestycyjnym będzie na pewno gruntowna 
przebudowa linii tramwajowej 41. Gmina Ksawerów (jako partner projektu 
w którym liderem są Pabianice) musi wyłożyć na ten cel kwotę ok. 23 mln 
złotych.

Co prawda otrzymamy dofinansowanie tej inwestycji w wysokości ok.14 mln 
zł, ale i tak brakujące 9 mln będzie dla nas dużym obciążeniem gminnego 
budżetu. Dlatego musimy zacisnąć pasa. Co jeszcze oprócz wymienionego 
remontu wejdzie do realizacji w tym roku? O tym piszemy w dalszej części 
wydania. 
Przebudowa torowiska powinna zakończyć się jesienią 2021 roku. 
Na ksawerowskim odcinku powstanie chodnik po zachodniej stronie 
ul. Łódzkiej. Będą też dwie dodatkowe sygnalizacje świetlne - na ul. Łódzkiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza oraz z ul. Mały Skręt. Na czas 
przebudowy uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. 

Przy ul. Sienkiewicza stanie sygnalizacja świetlna

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Redakcja

Nowe latarnie zostały postawione m.in. w ul. Spokojnej



Gmina Ksawerów została ujęta na liście zadań gminnych realizowanych 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie na zadania pn. "Przebudowa ulicy Ksawerowskiej 
w Ksawerowie - droga gminna nr 108483E" oraz "Przebudowa ulicy 
Zachodniej od ul. Jana Pawła II do ul. Sienkiewicza w Ksawerowie" zostanie 
udzielone po zatwierdzeniu listy przez prezesa Rady Ministrów.

Ksawerowska i Zachodnia 

na liście zadań gminnych

Redakcja

W ulicach Giełdowej i Miele

będzie ciąg pieszo-rowerowy

Trwa procedura przetargowa, której celem będzie wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż ul. Giełdowej i ul. Miele. Wykonawca będzie miał 
3 miesiące na zrealizowanie tej inwestycji.

Redakcja

Dzisiejsza ulica Ksawerowska...

...oraz wspomniany odcinek ulicy Zachodniej

Fot. Red.

Fot. Red.

Jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej

Fot. Red.

W ulicy Giełdowej oraz w ul. Miele (w tle) wybudowany 
zostanie chodnik i ścieżka rowerowa

Fot. Red.

Bocianie gniazdo i trampolina w Widzewie

Uczniowie będa zadowoleni

- zaczynamy gruntowną przebudowę boisk 

Jest nowa huśtawka (bocianie gniazdo), karuzela pojedyncza oraz tarczowa, 
i nowość - ziemna trampolina.

To plac zabaw przy ulicy Rzepakowej w Widzewie, który został doposażony 
w nowe urządzenia. Inwestycja została zrealizowana ze środków Funduszu 
Sołeckiego.

Prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu poznamy wykonawcę  (formalności 
przetargowe są w toku), który przebuduje boiska sportowe przy Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie.

Jakie czekają nas zmiany? Powstanie boisko ze sztuczną nawierzchnią 
do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową oraz 
boisko do koszykówki. Będzie bieżnia i skocznia w dal, a także trybuny, wiaty 
dla zawodników i elementy małej architektury. 

Redakcja

Redakcja

Huśtawka "bocianie gniazdo"

Obrotowa karuzela, a w tle trampolina

Nowe boiska będą prezentem dla tegorocznych pierwszoklasistów
- inwestycja powinna zakończyć się w pierwszej połowie wakacji
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Fotografie wykonała redakcja
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Noworoczne podsumowanie 

konkursu ogródkowego

Po 30 latach od wyodrębnienia gminy Ksawerów z gminy Pabianice nadal 
pielęgnowane są tradycje związane z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu, który w 1990 roku został rozdzielony granicą administracyjną.

Podczas spotkania, które odbyło się 6 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej 
w Nowej Gadce, odbyło się podsumowanie organizowanego corocznie przez 
wójta gminy Pabianice konkursu na najpiękniejsze kwiatowe oraz warzywne 
ogrody przydomowe, prowadzone przez członkinie KGW z terenu gminy 
Ksawerów oraz gminy Pabianice. 
Gospodarzem tegorocznego spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich Nowa 
Gadka, które przy współpracy z naszą gminą przygotowało poczęstunek dla 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pabianice.

Noworoczne życzenia wszystkim uczestnikom spotkania złożyli: nasz 
gospodarz wójt Adam Topolski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Pabianickiego Henryk Gajda, wójt gminy Pabianice Marcin Wieczorek oraz 
burmistrz gminy i miasta Rzgów Mateusz Kamiński.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Fot. K.Karcz

Noworoczne spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

W pierwszym kwartale tego roku planowane jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w temacie zagospodarowania pustego placu 
przy ul. Jana Pawła II i Bereniki. Na działce, która jest własnością gminy, 
do niedawna stał pustostan.

Szukamy pomysłów, które po przeanalizowaniu i wspólnej dyskusji być może 
uda się wdrożyć w życie. 

Aż sześć zastępów straży pożarnej (z Pabianic, Łodzi i Woli Zaradzyńskiej) 
wyjechało w grudniowe przedpołudnie do wybuchu, który wstrząsnął 
"Żabką" w centrum Ksawerowa. 

- W zgłoszeniu, które wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 
była informacja o wybuchu w sklepie spożywczym. Nie wiedzieliśmy ile osób 
mogło być wewnątrz, i czy są poszkodowani. Na szczęście nikomu nic się nie 
stało - mówił Szymon Giza, rzecznik PSP w Pabianicach. 
.

Masz pomysł na zagospodarowanie placu?

Wybuch w centrum - bomba w Ksawerowie?

Redakcja

Redakcja

Fot. GDKzB

Jak się okazało, przyczyną wybuchu była zamrażarka, 
w której pękł przewód

Fot. Red.

Pusty plac przy ul. Jana Pawła II i Bereniki
Fot. Red.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w małym Ksawerowie

Strażacy też kwestowali

W piątek 10 stycznia w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką odbył się mini 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza gmina po raz trzeci 
zagrała z WOŚP. Atrakcji dla nikogo nie zabrakło. 

Mieszkańcy mogli wylicytować na aukcji "Przydasie" ciekawe i oryginalne 
przedmioty. Było też coś dla ciała - strefa FIT prowadzona przez 
instruktorów Pawła Kasznickiego oraz Izabelę Wotę jak zawsze cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Miłośnicy muzyki mogli posłuchać rockowych 
brzmień zespołu Pewex. Podczas tegorocznego 28. Finału graliśmy wspólnie 
z WOŚP dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Jak hojni byli nasi 
mieszkańcy i czy udało się pobić ubiegłoroczny rekord? O tym 
poinformujemy w przyszłym wydaniu.

Redakcja

Fot. Watchit Studio

Fot. Watchit Studio

Fot. Watchit Studio

Fot. Watchit Studio

Fot. Watchit Studio

Fot. GDKzB

Fot. OSP Wola Z.

Licytacja podczas aukcji "Przydasie"

Liczy się każda złotówka

Koncert zespołu PEWEX

W strefie FIT ćwiczono z wielkim sercem

Nasi druhowie z jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej jak co roku
kwestowali w sąsiednich Pabianicach - z uśmiechem i determinacją
zapełniali swoje puszki w błyskawicznym tempie 

Własnoręcznie przygotowane przedmioty cieszyły najbardziej
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Wigilijne spotkanie uczestników zajęć w ŚDS

W grudniu, w świątecznej i rodzinnej atmosferze, odbyło się coroczne 
spotkanie wigilijne uczestników zajęć w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Ksawerowie oraz zaproszonych gości.
 
Włodarze naszej gminy, wójt Adam Topolski oraz wiceprzewodnicząca rady 
Anna Szcześniak - Rydz złożyli zebranym świąteczne życzenia, do których 
przyłączyli się samorządowcy z sąsiedniego Rzgowa i proboszcz 
ksawerowskiej parafii ks. kan. Stanisław Bracha. Uroczystą atmosferę 
podkreśliło wspólne kolędowanie oraz nastrojowy występ naszej 
mieszkanki, utalentowanej wokalistki Pauliny Suchcickiej. Nie zabrakło 
dzielenia się opłatkiem i tradycyjnych, wigilijnych potraw. Zgodnie 
ze świąteczną tradycją, wszyscy goście otrzymali symboliczne prezenty.

Redakcja

Uczestnicy ŚDS-u wraz z zaproszonymi gośćmi 
podczas świątecznego spotkania

Od lewej strony stoją: Ewa Szulbowska kierownik ŚDS, Radosław Pełka 
przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie, Mateusz Kamiński burmistrz
gminy i miasta Rzgów, Anna Szcześniak-Rydz wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Ksawerów, Adam Topolski wójt gminy Ksawerów, Monika Sroczyńska 
sekretarz gminy Ksawerów, Urszula Świątkowska radna gminy Ksawerów

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Noworocznie z seniorami z Woli Zaradzyńskiej

1 lutego w sobotę seniorzy z Woli Zaradzyńskiej uczestniczyli w szóstym 
już spotkaniu noworocznym. W uroczystości uczestniczyło 120 gości - 
mieszkańców naszej gminy.

W części artystycznej spotkania najmłodsi odegrali świąteczne jasełka 
zachwycając zebranych swoimi umiejętnościami wokalnymi. Były 
noworoczne życzenia, wspólne rozmowy, konkursy - z wiedzy o straży 
pożarnej oraz o gminie Ksawerów, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz 
fantastyczny poczęstunek. Serwowane były dania ziemi łódzkiej - zalewajka, 
prażoki ze skwarkami i zasmażaną kapustą, knedle z truskawkami, kanapki 
z pastą jajeczną, twarogiem i smalcem. Oczywiście w menu były także 
słodkie wypieki - sernik, jabłecznik i piernik. 
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, strażacy oraz przedstawiciele 
gminnego samorządu z wójtem Adamem Topolskim na czele. Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej wraz z druhnami 
i druhami serdecznie dziękuje przybyłym gościom za wspaniałą zabawę 
i przemiłą atmosferę spotkania. Podziękowania kierowane są również 
do Marka Smugi dyrektora GDKzB w Ksawerowie za wykonanie oprawy 
muzycznej oraz do Kamili Karcz z Referatu Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji Urzędu Gminy Ksawerów za pomoc w organizacji spotkania.

Redakcja

Fot. OSP Wola Z.

Fot. OSP Wola Z.

Seniorzy i zaproszeni goście

Jasełka w wykonaniu najmłodszych mieszkańców

Organizatorem uroczystości była jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej.
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Sukces Jezusowych Promyków!
Fot. Parafia MBC w Ksawerowie/facebook

Ileż to różnych form przybiera radosne kolędowanie na cześć Narodzonego 
Pana! Śpiewamy polskie kolędy Bożemu Dzieciątku w rodzinach, kościołach, 
zakładach pracy, na krańcach całego świata, bo Polacy są wszędzie.

Jest w tym jakaś ludzka, bezmierna tęsknota za tą sferą ducha, która 
na co dzień często umyka naszej uwadze, ale bez której nie sposób żyć. Boże 
Narodzenie od ponad dwóch tysięcy lat nieustannie przenika serca i dusze 
ludzkie na całym świecie, przynosząc światu Zbawiciela w osobie Małego 
Dzieciątka, które niesie ze sobą pokój, wielką radość i nadzieję. 

Dlatego też zespoły muzyczne z ksawerowskiej parafii 
Promyczki, Jezusowe Promyki oraz Zespół Estrellas) koncertując oddały 
hołd narodzonemu Jezusowi. Bożonarodzeniową aurę występu budowały 
scenografia świątecznej szopki, piękny wystrój kościoła, radosny śpiew, 
rytmiczny taniec i stroje zespołów oraz obecność Świętej Rodziny.
Wzruszający koncert kolęd i pastorałek odbył się 29 grudnia, stając 
się kolejną cegiełką do budowania i umacniania naszej wiary w dzisiejszym 
świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tej muzycznej
i duchowej uczty.

(Schola Jezusowe 

Schola Jezusowe Promyki zajęła 3 miejsce w kategorii chóry kościelne 
i schole liturgiczne w "26 Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie". 

Zgłoszenia do Festiwalu przyjmowane są w październiku i listopadzie. 
Festiwal ma przebieg dwuetapowy - każdego roku w niemal 40 miastach 
w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie odbywają się eliminację, które 
w tym roku zgromadziły 1675 solistów i grup. Formuła Festiwalu jest 
otwarta - można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem 
z płyty - ważne, aby mieć ukończone 6 lat. Zgodnie z regulaminem wśród 
prezentowanych kolęd jedna musi być tradycyjną polską kolędą lub 
pastorałką.  

Najlepsi wykonawcy i zespoły wybrane przez jurorów podczas eliminacji 
zapraszani są na trzydniowe przesłuchania finałowe do Będzina. 

Właśnie w tej grupie znalazły się Jezusowe Promyki, które na scenie 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina, podczas Gali Finałowej 
wyśpiewały sobie 3 miejsce w kategorii chóry i schole liturgiczne. Nasza 
solistka Agata Radek również uplasowała się na podium (3 miejsce). 
Gratulujemy sukcesu wszystkim Jezusowym Promykom oraz siostrze 
Etienie. Dzieci ze scholi przekazały wygraną (w wysokości 1 tys. zł) 
na leczenie swojego kolegi Piotrka Rutkowskiego.

Jezusowe Promyki wraz z siostrą Etieną

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji

Parafia MBC w Ksawerowie

Świąteczny koncert kolęd i pastorałek 

Fot. "KADR" - Parafia MBC w Ksawerowie/facebook

Uzdolnieni wokaliści w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie 
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Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Święty Mikołaj wyjątkowym gościem pierwszego ksawerowskiego Jarmarku Świątecznego

W przedświąteczną niedzielę przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką było 
gwarno, smakowicie i nastrojowo. To za sprawą atrakcji, które czekały 
na mieszkańców gminy w ramach pierwszego Jarmarku Świątecznego.

Były stoiska z rękodziełem i smakołykami, pyszne pierogi, gorący żurek czy 
chrupiące ziemniaki na patyku. W namiocie z animacjami najmłodsi 
ozdabiali pierniczki, malowali świąteczne obrazki i grali w megatwistera. 
Na scenie wystąpili "Elf Psotek i Czarodziejski młotek" oraz "Skrzat 
kolędnik". Później, w asyście roześmianych dzieci, pojawił się św. Mikołaj we 
własnej osobie. Można było zasiąść obok wyjątkowego gościa i zrobić sobie 
wspólne zdjęcie. Jako ostatni na scenie wystąpili artyści z GDKzB, 
a na zakończenie tegorocznego Jarmarku była "Świąteczna gwiazdka 
do nieba" - wspólne zapalenie zimnych ogni. Do zobaczenia w przyszłym 
roku! Redakcja

Kiermasz oryginalnych ozdób świątecznych

Mieszkańcy podczas Jarmarku 

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. GDKzB

Bezcenne chwile z prawdziwym Świętym Mikołajem
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Kilka razy ją rzucałem,

ale nigdy nie dała o sobie zapomnieć

Rozmowa z Michałem Makulskim, muzykiem, kompozytorem, 
muzykoterapeutą, od urodzenia związanym z naszą gminą.

Najpierw klasyczny, teraz irlandzki. Czy można powiedzieć, że to właśnie 
akordeon – niejedyny instrument, na którym grasz – sprawił, że muzyka jest 
obecna w twoim życiu już od przedszkola?
Rzeczywiście, wszystko zaczęło się w przedszkolu, kiedy zorganizowano tam 
coś w rodzaju koncertu, spotkania muzycznego. Bardzo mi się to spodobało, 
ale najbardziej zafascynował mnie akordeon, na którym grano. Miałem 
wtedy 7 lat i od razu zacząłem wiercić rodzicom dziurę w brzuchu, że ja też 
chcę grać na tym instrumencie. Marudziłem im tak długo, aż w końcu 
zapisali mnie na zajęcia, na których można się było uczyć gry na akordeonie 
– tu w moim Ksawerowie.
 
Zapał do muzyki nie minął ci po przedszkolu?
Nie, w czym spora zasługa pana , który uczył mnie gry 
na akordeonie. Okazało się, że dobrze mi idzie i dziadek, który kiedyś też 
miał do czynienia z muzyką stwierdził, że nie można tego tak zostawić 
i wymógł na moich rodzicach, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej 
właśnie na akordeon. Potem było 6 lat podstawowej szkoły muzycznej. 
Jak ją skończyłem postanowiłem, że z muzyką nie chcę mieć już życiu 
nic wspólnego. Akordeon rzuciłem w kąt. 

Poważnie? Co się stało?
Nic, po prostu miałem dosyć muzyki, która zeszła na drugi czy nawet piąty 
plan i tyle. Tak to czasem jest, jak się ma kilkanaście lat. Ale po kilku latach 
znów mi coś zaczęło grać w duszy i stwierdziłem, że jednak tej muzyki mi 
brakuje. I wróciłem do szkoły muzycznej. Zdałem na drugi stopień do klasy 
organów, co nie było proste, bo wcześniej musiałem zrobić roczny kurs 
z fortepianu, taki był wymóg. Ale żeby trochę zmącić ten "happy end" 
dodam, że w swoim życiu rzucałem muzykę jeszcze kilka razy i znów do niej 
wracałem, bo nigdy nie dała mi o sobie zapomnieć. Aż wreszcie dotarło 
do mnie, że to jest moje powołanie, jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi. 

Chcesz powiedzieć, że rozstania z muzyką pomogły ci odkryć, że to jest to, 
czego szukasz?
Tak, ponieważ uważam, że każdy człowiek otrzymuje jakieś talenty, które 
prędzej czy później dochodzą do głosu i chodzi o to, żeby je właściwie 
rozpoznać. Ja odbywam taką podróż wewnętrzną, od wielu lat poszukuję 
siebie, poszukuję wewnętrznej tożsamości, takiej pierwotnej, że wiem kim 
jestem, po co żyję. 

Bijaka

Dziś wiem także, że w to wszystko wpleciona jest bardzo głęboko muzyka, 
że to moje powołanie. Uważam, że każdy zawód powinien być tak 
postrzegany, że praca powinna dawać satysfakcję, a nie tylko pieniądze, 
mieć jakąś szerszą, społeczną wartość. Żeby wykonując ją mieć również 
świadomość, że to jest taka droga, którą idąc człowiek ciągle uczy się, 
odkrywa nowe rzeczy w swoim zawodowym powołaniu. To jest szczególnie 
odczuwalne w świecie muzyki, świecie tak bogatym, że trudno tu w ogóle 
mówić o dojściu do jakichś granic.

Z tym szukaniem to na pewno nie przesadzasz, bo po klasie organów 
w średniej szkole muzycznej zdawałeś na Wydział Jazzu i Muzyki 
Rozrywkowej do Akademii Muzycznej w Katowicach. Dlaczego jazz 
i dlaczego Katowice?
Uczyłem się grać na organach kościelnych, a jednocześnie zacząłem 
się interesować muzyką rozrywkową, jazzową. Ucząc się w szkole muzycznej 
jeździłem nawet do Koszalina na prywatne lekcje, żeby przygotować 
się do egzaminów na studia o tym profilu. Dlaczego Katowice?  Ponieważ 
tylko tam, w tamtejszej Akademii Muzycznej, był jedyny w Polsce, bardzo 
prestiżowy Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. 
 
Ciężko było się tam dostać?
Ciężko,  było 20 kandydatów na jedno miejsce, stres był spory. 

Czym trzeba było się wykazać na egzaminie?
Trzeba było coś zagrać na instrumencie tak, żeby pokazać, że czuje się jazz, 
że nie jest to obca mi muzyka. Trzeba było wykazać się otwartością 
muzyczną, pewnym refleksem, wyjątkowym poczuciem rytmu i fraz. 
Nie każdy to ma. Można być znakomitym muzykiem, ale takiego wyczucia,  
żeby grać jazz nie mieć. Trzeba też było pokazać swoje prace, kompozycje. 
Ja, ponieważ wcześniej uczyłem się kompozycji i aranżacji, miałem tych dzieł 
sporo. Zostałem przyjęty i po jakimś czasie rzuciłem studia.  

Można powiedzieć, że to nic szokującego po rozstaniu z akordeonem, potem 
nauce gry na organach i wyborze jazzu oraz muzyki rozrywkowej 
na studiach. Co cię oderwało od studiowania?
Zaczęły się przygody z wyjazdami zarobkowymi, tak zwanymi kontraktami. 
Niezbyt umiejętnie to rozegrałem, bo wsiąknąłem w to na prawie 10 lat. 
I już się wewnętrznie pogodziłem z tym, że studiów nie skończę. 
Ale wróciłem, zrobiłem dyplom. 

Fot. Archiwum

Przy instrumencie klawiszowym, podczas koncertu finałowego 
pierwszej edycji konkursu wokalnego dla cudzoziemców "You can sing it"

Michał Makulski (drugi z prawej), obok wokalista Łukasz Karauda
oraz wokalistka Kamila Jaskrowska (druga z lewej), z którymi
nasz utalentowany muzyk współpracuje

Fot. Archiwum
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Z drugiej strony przerwy w studiach nie żałuję, ponieważ to nie był czas 

do końca stracony, jeśli chodzi o poszukiwania artystyczne. Związałem 

się wtedy ze środowiskiem muzyki folkowej nakierowanym na muzykę celtycko-

irlandzką. Stworzyliśmy istniejący do dzisiaj zespół Filids. W tym czasie bardzo 

rozwinęła się również moja współpraca ze środowiskiem teatralnym 

i te moje poczynania kompozytorskie znalazły ujście w postaci muzyki, którą 

napisałem do wielu spektakli teatralnych. Sporo pisałem dla łódzkiego Teatru 

Lalek „Arlekin”, dla teatrów w Częstochowie, Będzinie, w Rabce, pisałem dla 

teatrów prywatnych, objazdowych. Pisałem i nadal piszę muzykę do filmów 

animowanych dla dzieci. Wiele się wtedy nauczyłem, zdobyłem doświadczenie, 

które mi się przydało w kolejnych etapach edukacji. Więc może i dobrze 

się stało, że tych studiów nie skończyłem od razu? 

Masz dyplom ukończenia studiów o profilu jazzowym i muzyki rozrywkowej. 

Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś jazzmanem? 

Wykształcenie jazzowe mam, jak najbardziej jestem w stanie grać 

tę muzykę, ale myślę, że po iluś latach moje poszukiwania artystyczne trochę 

wyrzuciły mnie z tego nurtu. To co teraz robię na pewno jakieś elementy muzyki 

jazzowej zawiera, ale nie jestem muzykiem, który uprawia czynnie ten gatunek. 

Moje poszukiwania, podążanie za moim wewnętrznym głosem zawiodły mnie 

w inne rejony. 

Kiedy doszedłeś do wniosku, że musisz szukać czegoś innego niż jazz?

Na studiach doktoranckich, na które zapisałem się też na akademii 

w Katowicach. Rozpocząłem je zaraz po dyplomie magisterskim. I dopiero wtedy 

zacząłem naprawdę poszukiwać własnej drogi. Robiąc doktorat zajmowałem 

się muzyką poważną, symfoniczną, żeby troszeczkę odciąć się od muzyki 

jazzowej. Szukałem swojego języka muzycznego, jeśli chodzi o grę 

na fortepianie. Zadawałem też sobie pytanie, czemu służy to co robię. Zacząłem 

odkrywać to, na co wielu ludzi zwracało mi uwagę, że muzyka grana tak od siebie 

ma walory kojące, relaksujące, terapeutyczne. I postanowiłem tą drogą 

podążyć. Ścieżkę podjętą na studiach doktoranckich nazwałem muzyką 

medytatywną i taki też był temat mojej pracy doktorskiej: "Koncepcja muzyki 

medytatywnej". Jednocześnie sporo też nagrywałem muzyki relaksującej, 

publikowałem te nagrania w internecie, na kanale Youtube "Music For 

Turbulent Times". To doprowadziło mnie do muzykoterapii, którą 

się od niedawna zajmuję, oczywiście obok tego, że nadal piszę muzykę, gram, 

uczę. Żeby zgłębić problem, rozpocząłem w Katowicach studia podyplomowe 

z muzykoterapii. Chciałbym się temu poświęcić, ponieważ pomagając innym 

przez to co robię, nadaję mojej pracy większy sens, walor misji społecznej. 

Jednocześnie mogę w to włączyć swoją kompozytorską i wykonawczą twórczość.  

Nie zrywasz jednak ze sceną, z koncertowaniem, ze współpracą ze znanymi 

muzykami, zespołami. To prawda, że grałeś przez wiele lat z grupą "No to co"?

Owszem. Pięć, może sześć sezonów graliśmy razem. Współpracowałem 

z Jerzym Rybińskim, co zaowocowało wydaniem jego ostatniej płyty "Piąta 

strona świata”. Mam trochę własnych koncertów, koncertuję też między innymi 

ze wspomnianym zespołem Filids. Gram również jako muzyk do wynajęcia. 

To czasem przybiera postać stałej współpracy z różnymi zespołami i wokalistami.

Muzyka celtycko-irlandzka pewnie sporo dla ciebie znaczy, bo – żeby grać ją w jak 

najbardziej oryginalnym brzmieniu – kupiłeś nawet irlandzki akordeon, 

tak zwany Button Box. Mocno się różni od akordeonów klasycznych?

Mocno, to akordeon diatoniczny, wydający inne dzięki przy rozciąganiu miecha, 

a inne przy ściąganiu. To jest taki sam system jak w harmonijce ustnej. Jest to 

instrument mały, guzikowy, ma tylko 23 guziki. Musiałem się na nim uczyć grać 

od nowa. Ale chciałem na nim grać, bo rzeczywiście bardzo lubię muzykę 

irlandzką. 

 

Akordeon, który kiedyś był kojarzony z muzyką na wiejskim weselu, dziś często 

wykorzystywany jest przez wiele zespołów, pojawia się na salonach. 

Czy akordeon wraca do łask?

Myślę że cała kultura wiejskich grajków wraca do łask. A akordeon już dawno 

przestał być traktowany z pobłażliwością czy nawet pogardą. Prawda jest taka, 

że ten instrument potrafi być bardzo wirtuozowski i wszechstronny. Akordeon 

cały czas jest dla mnie ważny, choć nie jestem w stanie poświęcić się mu w takim 

stopniu jak fortepianowi czy instrumentom klawiszowym, czego wymaga ode 

mnie praca kompozytora. 

Grasz na akordeonie, fortepianie, klawiszowych instrumentach elektronicznych 

i…

Trochę gram na gitarze, trochę na irlandzkiej buzuki - pełniącej rolę większej 

i niżej brzmiącej "mandoliny", no i oczywiście gram na organach kościelnych.

Śpiewasz?

Jako organista tak, ale nie estradowo. Nie mam takiego głosu, który mógłbym 

wykorzystać na estradzie. 

Uczysz dzieci i młodzież gry na instrumentach klawiszowych w Gminnym Domu 

Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, w Łaskim Domu Kultury. Lubisz tę pracę, 

cieszy cię kontakt z młodymi ludźmi, którzy chcą się uczyć muzyki, grać na 

instrumentach?

Bardzo. Uczniowie przychodzą do mnie z różnymi motywacjami. Niektórymi 

kieruje pasja i samo obcowanie z instrumentem bez względu na osiągnięcia. 

Zresztą taka jest idea zajęć, że przede wszystkim mają sprawiać przyjemność, 

nie wikłać ich uczestników w wyścigi, stresować. Ale przychodzą też ludzie, 

którzy mają duży talent i szybko się rozwijają. Współpraca jest bardzo dobra, 

do tej pory nie miałem takiej sytuacji, że ktoś nie chce przychodzić na zajęcia. 

Oczywiście, bywają chwile zniechęcenia, zwłaszcza u dzieci, które w pewnym 

momencie uświadamiają sobie, że muszą wkładać coraz więcej pracy i trudu 

w naukę gry na wymarzonym instrumencie. I ten moment bywa trudny. Wiem, 

jak to jest, bo też byłem mały, też nie zawsze chętnie ćwiczyłem. 

I co wtedy mówisz swoim uczniom, jak ich motywujesz?

Tłumaczę, że jeśli robi się coś, co jest wartościowe, piękne, to zwykle wymaga 

to poświęcenia. Wymaga chęci, cierpliwości w dochodzeniu do perfekcji, 

rezygnacji z jakichś przyjemności. Nie należy też oczekiwać natychmiastowych 

efektów i sukcesów. Trzeba za to zauważać drogę, jaką się przebyło, ile pracy 

włożyło się w tę muzyczną pasję. Oczywiście, czasem – jak było w moim 

przypadku – warto sobie w jakimś momencie odpuścić, żeby potem zatęsknić 

do instrumentu, do muzyki. 

Fot. Archiwum

Michał Makulski
Akademię Muzyczną w Katowicach. Oddany muzyce i swojej pracy. M
zaangażowany w życie kulturalne lokalnej społeczności. Mieszkaniec 
dawnej "Dąbrowy", od urodzenia wychowywał się w Ksawerowie 
z którym związany jest po dzień dzisiejszy.

 - doktor sztuk muzycznych, ukończył prestiżową 
ocno 

Rozmawiał Bartosz Chmiela

Przed występem zespołu Filids, z akordeonem diatonicznym
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Gminny program dofinansowania

wymiany pieca węglowego na gazowy

W związku z tym, że nie wszystkie gminy zapewniają mieszkańcom 
pojemniki na śmieci (w przeciwieństwie do gminy Ksawerów), a zmiana 
przepisów o gospodarce odpadami wymusza na właścicielach 
nieruchomości segregację odpadów, z nieruchomości położonych 
na terenie naszej gminy zaczęły znikać pojemniki na odpady. 

W ostatnich dniach okazały się one towarem chodliwym. Aby w pełni 
zabezpieczyć dane gospodarstwo w komplet pojemników, właściciele 
nieruchomości musieliby dokonać zakupu 5 sztuk (osobno na papier, szkło, 
tworzywa sztuczne i metale, odpady biodegradowalne oraz na tak zwane 
odpady zmieszane). Może to być wydatek rzędu 800 zł i więcej (w zależności 
od wielkości pojemników). Stąd zdarzające się  kradzieże w naszej gminie. 
Dlatego też apelujemy do mieszkańców gminy o zabezpieczenie 
pojemników na posesjach oraz zwracanie uwagi na sytuacje mogące 
wyglądać na próbę kradzieży pojemnika znajdującego się poza posesją.

Referat Gospodarki Przestrzennej

UWAGA - kradną pojemniki na śmieci!

Wnioski wraz z załącznikami o udzielenie dotacji można pobierać ze strony 
internetowej Urzędu Gminy Ksawerów www.gmina.ksawerow.com, oraz 
w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska (III p. Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h).
 
Wypełnioną dokumentację należy składać w sekretariacie Urzędu (II p.). 
Wnioski przyjmowane są od 1 stycznia do 30 kwietnia br.

Ref. Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nie truj, weź dotację i wymień piec

Fot. ShutterstockPozdrowienia z zimowiska w Wiercholmi otrzymaliśmy od grupy młodych 
parafian z Ksawerowa, którzy podczas ferii korzystali zimowych atrakcji 
gminy Piwniczna-Zdrój.

Pozdrowienia z zimowej Wiercholmi

Redakcja

Zimowe szaleństwo na stoku

Relaks przy partyjce szachów

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Złodzieje potrafią ukraść pojemnik nawet z jego zawartością

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Fot. Red.
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Piąta stulatka w naszej gminie!

Mamy w Ksawerowie kolejną osobę, która skończyła setny rok życia! To Pani 
Natalia Kubiś urodzona 22 stycznia 1920 roku może pochwalić się tak 
wspaniałą metryką. Gratulujemy! Redakcja

Mamy nową policjantkę

Starszy sierżant Agnieszka Orchowska wzmocniła obsadę Posterunku Policji 
w Ksawerowie. 

Nowa policjantka, która ma 6-letni staż służby (wcześniej pracowała 
w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach), została oficjalnie 
przedstawiona  podczas XX Sesji Rady Gminy.

Redakcja

Redakcja

Poznajesz to miejsce?

Do woja marsz, do woja!

Poniższy kadr pochodzi z obyczajowego serialu telewizyjnego "Daleko 
od szosy" w reż. Zbigniewa Chmielewskiego., którego akcja rozgrywa 
się m.in. w Ksawerowie.

Jeżeli wśród naszych czytelników są osoby, które pamiętają tamten 
"filmowy" Ksawerów, statystowali podczas kręcenia serialu, dysponują 
materiałem zdjęciowym lub pamiętają ciekawostki związane z tym filmem  - 
prosimy o kontakt z naszą redakcją.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1981) informuje, iż kwalifikacja wojskowa na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach 
od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. 

Kwalifikacje przeprowadzone będą w dniach 26 oraz 27 lutego 
w Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pabianicach ul. J. Kilińskiego nr 
10/12 w "SP ZOZ Pabian-Med". Kto podlega kwalifikacji wojskowej?
Sprawdź na www.ksawerow.4bip.pl w zakładce kwalifikacja wojskowa.

RDK - Rejestr Danych Kontaktowych to baza, która umozliwia sprawny 
i skuteczny kontakt urzędów z obywatelami. Dzięki podaniu swojego 
numeru kontaktowego lub adresu e-mail szybciej zostaniesz 
powiadomiowny o możliwości odbioru dokumentów, rozpatrzeniu 
złożonych przez Ciebie wniosków lub ewnetualnej potrzebie 
uzupełnienia dokumentów w sprawie prowadzonej przez urząd.

Zachęcamy do rejestracji w RDK. Wszystkie szczegóły znajdują 
się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-
rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

ZAŁATWIAJ SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ INTERNET, 

BEZPIECZNIE I WYGODNIE!

St. sierż Agnieszka Orchowska

Fot. Red.

Fot. K.Karcz

Pani Natalia Kubiś w dniu setnych urodzin

tvp.pl / facebook spotted ksawerów

Ksawerów - lata 70. XX wieku
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Bożonarodzeniowe jasełka w przedszkolach i szkołach

Z okresem świąt Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji 
i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym 
Narodzeniu, zwanych jasełkami. 

Grudniowe jasełka rozpoczęły przedszkolaki z Przedszkola Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie oraz z Gminnego Przedszkola 
w Widzewie. Dzień później magię świąt zaprezentowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Wszystkie 
przedstawienia były wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach 
prezentowali się doskonale. Dzieci recytowały teksty i interpretowały 
w sposób aktorski swoje role. Oczywiście nie mogło zabraknąć świątecznych 
życzeń. W uroczystych przedstawieniach uczestniczyli rodzice, dziadkowie, 
opiekunowie dzieci, przedstawiciele Urzędu Gminy, księża proboszczowie 
z parafii w Ksawerowie oraz w Woli Zaradzyńskiej.

Uroczyste przedstawienia odbyły się także w Szkole Podstawowej 
im. dr. H. Jordana w Ksawerowie oraz w ZSCKR w Widzewie. Było magicznie 
i nastrojowo. Obie inscenizacje nagrodzone zostały gromkimi brawami. 
Dziękujemy młodym aktorom za fantastyczne wprowadzenie w świąteczną 
atmosferę! Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Świąteczne przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie...

...oraz najmłodszych ze Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Fot. Red.

Młodzi aktorzy oraz widzowie w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Uczniowie ZSCKR w Widzewie również zaprezentowali
świąteczne przedstawienie

Fot. Red.

Bożonarodzeniowa inscenizacja w Szkole Podstawowej w Ksawerowie...

...oraz licznie zgromadzona publiczność

Jasełka przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Widzewie

Fot. Red.
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Dzieci z "Misiów" - najstarszej grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej 
im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej, zostały zabrane przez radnych 
naszej gminy w niezwykłą podróż po dawnych dziejach Polski.

Na początku roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Ksawerowie uczestniczyli w przedstawieniu jasełkowym przygotowanym 
przez dzieci z Gminnego Przedszkola w Widzewie.

Radni czytali dzieciom legendy

Pasowanie na przedszkolaka

Uczestnicy zajęć w ŚDS z wizytą w przedszkolu

...oraz z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Anną Szcześniak - Rydz 

Niecodzienni goście, którzy brali udział w tygodniowym maratonie czytania 
legend to nasze radne: Urszula Świątkowska, Anna Szcześniak- Rydz, 
Elżbieta Świgulska oraz Beata Ścibór. Przedszkolaki  z zainteresowaniem 
słuchały czytanych opowiadań, których treści na długo zapamiętają, 
a zacnym gościom - przyjaciołom przedszkola, należą się podziękowania 
za wspólnie spędzony czas i czynne zaangażowanie w akcję.

Fot. SP Wola Z.

Redakcja

Redakcja

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

Fot. Gminne Przedszkole w Widzewie

"Świąteczne" przedszkolaki z Widzewa

Goście, czyli uczestnicy ŚDS-u

Fot. SP Wola Z.

"Misie" z gronem pedagogicznym i radną Urszulą Świątkowską...

Pod koniec ubiegłego roku dzieci z grupy Żabek oddziałów przedszkolnych
SP w Woli Zaradzyńskiej zostały uroczyście pasowane na przedszkolaków

Fot. SP Wola Z.
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Zimowe ferie z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką - na nudę nikt nie narzekał!

Jak co roku Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przygotował 
dla naszych najmłodszych mieszkańców pełen atrakcji zimowy wypoczynek. 
Zajęcia trwały od 13 do 17 stycznia.

Było to pięć bardzo aktywnych dni, w trakcie których nie było czasu na nudę. 
Podczas pierwszego tygodnia ferii, kreatywnego i pełnego ciekawych zajęć, 
dzieci zwiedziły Muzeum Miasta Pabianic, uczestniczyły w niezwykłych 
warsztatach ("Wycinanka Sieradzka" - niby wycinanka, a sprawa wcale 
nie taka prosta - zabawa na całego, oraz "Od ziarenka do bochenka" - 
etnograficzny warsztat pokazał jak trudny i ciekawy jest proces wypieku 
chleba na przełomie wieków), zaliczyły seans w kinie Tomi i spędziły miłe 
przedpołudnie w Teatrze Lalek Arlekin (oglądając spektakl "Jacek 
i Placek"). W trakcie trzeciego dnia zimowego wypoczynku jego uczestnicy 
odwiedzili Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To był pracowity i warsztatowy 
dzień. Dzieci uczestniczyły w takich warsztatach jak: zwierzo-zwierz, portret 
anatomiczny, łódzkie legendy oraz od włóczki do kłębka.

Mali feriowicze z gminy Ksawerów

Fotografie GDKzB w Ksawerowie

W Muzeum Miasta Pabianic

Czwartego dnia ferii nasi mali mieszkańcy dokazywali w gigantycznym 
parku dmuchańców - Candy Parku w Rzgowie, a piątego - ostatniego dnia 
zimowego wypoczynku, uczestniczyli aktywnie w zajęciach w studiu nagrań 
(prowadzonych przez muzyka Michała Makulskiego). Dodatkową atrakcją 
w tym dniu były warsztaty z pieczenia swojej własnej pizzy - mniam! 
Wszystkie dzieci bawiły się znakomicie. Do zobaczenia za rok.

Dobra zabawa w Candy Parku

Redakcja
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Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Echo Gminy Ksawerów - gazeta samorządu terytorialnego.
Wydawca: Adres wydawcy:
e-mail: sekretariat@ksawerow.com.

 Gmina Ksawerów - jednostka samorządu terytorialnego.  ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, tel. + 48 42 213 80 50, www.gmina.ksawerow.com, 

Redakcja: Adres redakcji:
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.

 Reklamona Bartosz Chmiela.  ul. Kostki Napierskiego 6 lok.2, 94-056 Łódź, tel. +48 600 452 666, www.reklamona.pl, e-mail: info@reklamona.pl

W ramach spotkań z cyklu "Niedziela u Hoffmana" gościliśmy w nowym roku 
wielką gwiazdę, ikonę polskiej piosenki - Halinę Kunicką. 

To był wyjątkowy koncert, pełen wspomnień i nostalgii. Rozmowę z gwiazdą 
przeprowadził Leszek Bonar z TVP Łódź. Podziękowania dla firmy Palce Lizać 
za catering.

Takie oto prace powstają na zajęciach z rękodzieła dla dorosłych 
"scrapbooking", na które serdecznie zapraszamy do naszego GDKzB 
w Ksawerowie.

Nie było łatwo, bowiem w konkursie udział wzięło 118 dzieci z terenu naszej 
gminy, ale udało się wytypować najlepsze prace. 

Uczestnikami konkursu plastycznego były dzieci z Przedszkola Sióstr 
Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie, przedszkolaki i uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie oraz ze Szkoły 
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Jury w składzie: 
Elżbieta Świgulska, Emilia Przybyłek i Monika Markiewicz wybrało 7 
wyróżniających się prac.

I KATEGORIA KONKURSOWA – dzieci w wieku 4-6 lat.
Spośród 18 prac wykonanych przez dzieci w wieku 4-6 lat wyróżniono 3 prace 
przestrzenne:
•  – uczennica kl. 0 Szkoły Podstawowej w Woli 

Zaradzyńskiej oraz Michalina Rożniakowska – przedszkolak z tej samej 
placówki. 

• Magdalena Skonka – z Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
• Julia Smok - z Przedszkola Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Helena Rożniakowska

II KATEGORIA KONKURSOWA – dzieci w wieku 7-12 lat.
Spośród 100 prac wykonanych przez dzieci w wieku 7-12 lat wyróżniono 
4 prace:
•  - uczennica kl.1c Szkoły Podstawowej 

w Ksawerowie.
• Emil Styczyński – uczeń kl.1a Szkoły Podstawowej w Ksawerowie.
• Nadia Masirek – uczennica kl. 4 Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.
• Bartosz Ścibut – uczeń kl. 6 Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

Magdalena Rzewuska

Nowy rok i wielka gwiazda

Takie cudeńka tylko na zajęciach z rękodzieła

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

"Jesień oczami dziecka"

GDKzB

GDKzB

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Helena i Michalina Rożniakowskie z otrzymanym wyróżnieniem

GDKzB

Scrapbooking to w skrócie ozdabianie skrawkami papieru, wycinankami, 
naklejkami, koralikami, wstążkami, do tego wszystkiego możemy dodać 
co nam wyobraźnia podpowie

Halina Kunicka na scenie GDKzB, obok Leszek Bonar

Halina Kunicka
Do jej największych przebojów należą "Orkiestry dęte", "Niech no tylko 
zakwitną jabłonie", "Lato, lato czeka", "To były piękne dni", "Gwiazda 
naszej miłości". Wiele piosenek napisali specjalnie dla niej Wojciech 
Młynarski, Agnieszka Osiecka i Ernest Bryll. 

 była szczególnie popularna w latach 60 XX w. i 70 XX w. 

wikipedia.org
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Bartek Stefański wybrany Sportowcem
Roku 2019 Powiatu Pabianickiego!

Zimowe przygotowania naszych koszykarek

Szymon Kielan pnie się w górę 
w rankingu tenisistów

Nasz utalentowany bokser (rozmowa w poprzednim numerze) pokonał 
w plebiscycie ponad 100 zawodników zdobywając tytuł Sportowca Roku 2019 
Powiatu Pabianickiego.

Aktualny mistrz kraju wraca do zdrowia po ubiegłorocznej kontuzji obręczy 
barkowej. Jeszcze w tym miesiącu, pod czujnym okiem taty (który też 
trenuje boks),  rozpoczyna ostry plan treningowy. Powodzenia!

Koszykarki Basket 4Ever Ksawerów szlifowały formę na zimowych obozach. 
Starsze dziewczynki wyjechały do Kleszczowa, a młodsze do sąsiednich 
Sulmierzyc. 

Zawodniczki ostro trenowały przygotowując się do rundy finałowej 
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki. Poza treningami dziewczyny korzystały 
z odnowy biologicznej w kleszczowskim aquaparku.

Ksawerowianin Szymon Kielan nowy rok rozpoczął finałem singla oraz debla 
na belgijskich kortach tenisowych (ITF j4). W aktualnym rankingu ITF 
(Międzynarodowej Federacji Tenisowej) zajmuje najwyższe do tej pory - 120 
miejsce.

W pierwszej połowie tego roku Szymon powalczy o rankingowe punkty 
m.in. podczas rozgrywek w Czechach oraz na Ukrainie. 

Redakcja Redakcja

Redakcja

Fot. Archiwum

Bartek Stefański (drugi z lewej) podczas uroczystej, 
Powiatowej Gali Sportu 

Fot. D. Gaul / S.Kielan facebook

Szymon Kielan na korcie w Belgii

Fot. Basket 4Ever

Redakcja

Drużyna Basket 4Ever Ksawerów swoje parkietowe zmagania rozpoczęła 
od dwóch zwycięstw i pokonała na wyjeździe PTK Pabianice oraz TK Basket 
Stryków.  Skład najmłodszego zespołu Basket 4Ever : Małgosia Balicka, Julia 
Błaszczyk, Karina Borowska, Maja Deląg, Vanessa Filak, Alicja Firaś, Karina 
Gacka, Oliwia Karasiak, Wiktoria Karasiak, Zuzanna Koryzna kpt., Wiktoria 
Kuśmierek, Nadia Masirek, Julia Radziszewska, Klara Rakowska, Roksana 
Włodarczewska, Hanna Kozłowska, Samanta Bogdańska i Zofia Jacek. 
Trenerzy drużyny: Sylwia Gajda i Patryk Dembowski. Powodzenia 
w kolejnych meczach!

Pod koniec listopada ub. r. ruszyły rozgrywki koszykarskie 
ligi wojewódzkiej w najmłodszej kategorii wiekowej czyli U11K. 

Pierwsze zwycięstwa 

w lidze wojewódzkiej

Fot. S.Bogacka Fot. S.Bogacka

Mecz z drużyną PTK Pabianice

Fot. Basket 4Ever

Zimowe zgrupowanie naszych koszykarek



Turniej w szczytnym celu - dla chorego Piotrka

Lektorzy i ministranci parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie 
zorganizowali wyjątkowy turniej piłkarski. 12 stycznia w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Ksawerowie spotkało się dziewięć oryginalnych 
drużyn, które rozegrały sportowe zawody w myśl hasła "Łączy nas pomoc - 
gramy dla Piotrka!"

Były emocje, zabawa, rywalizacja lecz przede wszystkim wspólny cel - zbiórka 
na leczenie chorującego na białaczkę Piotrka Rutkowskiego. Chętni mogli 
kupić pyszne ciasta i słodycze, z których dochód również został przekazany 
na leczenie naszego kolegi. Przyjaciele i mieszkańcy gminy nie zawiedli 
Piotrka, udało się zebrać ponad 10 tys. złotych. W turnieju udział wzięły 
drużyny podzielone na dwie kategorie wiekowe:
•   - GKS Ksawerów, Szkoła Podstawowa w Ksawerowie, Ministranci 

parafii MBC w Ksawerowie;
• starsi - Shape Fitness & Wellness (trzy drużyny), księża archidiecezji 

łódzkiej, lektorzy, absolwenci byłego gimnazjum w Ksawerowie.

Zawodnicy drużyny Shape okazali się najlepsi w kategorii starszych, a wśród 
młodszych drużyn niepokonani byl piłkarze GKS-u Ksawerów.

Jak jeszcze można pomóc naszemu sąsiadowi?
 - oddając krew (wskazując "Dla Piotra Rutkowskiego, Szpital Dziecięcy im. 
Marii Konopnickiej w Łodzi, poszukiwani są również dawcy szpiku. 
Aby zostać dawcą, wystarczy zarejestrować się na stronie www.dkms.pl.

młodsi

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTAWA 
DLA PIOTRKA RUTKOWSKIEGO

Akcja odbędzie się w dniu 28 lutego w Szkole Podstawowej w Ksawerowie, 
ul. Zachodnia 33 w godzinach 13.00 – 16.00

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zechcą oddać krew dla chorego 
na białaczkę Piotrka Rutkowskiego. 

Redakcja

Fot. T.Banaszczyk

Fot. T.Banaszczyk

Fot. T.Banaszczyk

Fot. T.Banaszczyk

Fot. M.Cygan

Zawodników dopingowała licznie zgromadzona publiczność

Liczy się każda złotówka - do takich puszek zbierano datki

Najlepsi wśród młodszych - piłkarze GKS-u Ksawerów

Niepokonani wśród starszych - zawodnicy klubu Shape

Organizatorzy turnieju i najbliżsi przyjaciele Piotrka
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Co słychać w GKS-ie Ksawerów?

Drużyna GKS-u Ksawerów rocznika 2005/2006 rozpoczęła przygotowania 
do rundy wiosennej. Młodzi zawodnicy wyjechali z trenerami w pierwszym 
tygodniu ferii na zimowy obóz przygotowawczy do Rybnika. 

Zaraz po powrocie piłkarze wrócili do treningów na boisku. Drużyna 
rozegrała dwa sparingi, pierwszy w Łodzi z drużyną MULKS Łask wygrywając 
6:2, drugi w Aleksandrowie z miejscowym Sokołem remisując po 
wyrównanym meczu 2:2. Piłkarze niebawem rozegrają kolejne mecze 
kontrolne (m.in. z Talentem Warszawa oraz kilkoma łódzkimi drużynami). 
Runda wiosenna grupy C1 Trampkarz rozpoczyna się już 21 marca meczem 
w Łodzi z drużyną SP Widzew. Zapraszamy do kibicowania!

W niedzielne przedpołudnie (2 lutego) w Konstantynowie Łódzkim odbył 
się turniej piłki nożnej dzieci z rocznika 2013. 

W zawodach udział wzięło 8 drużyn: AKS SMS Łódź, Teofilek, Zjednoczeni 
Stryków, Progres Konstantynów, GKS Ksawerów, AKS Łódź Południe, RAP 
Radomsko oraz Łęczyca. Wspólne rozgrywki były dla dzieci świetną zabawą 
z mnóstwem pozytywnych emocji. Był to pierwszy, "poważny" turniej 
piłkarski tej grupy rocznikowej. Rodzicie i opiekunowie również dobrze 
się bawili, kibicując głośno swoim pociechom.

Fot. T.Banaszczyk

Nasi piłkarze nie tylko reprezentują gminę na arenie sportowej, 
ale udzielają się również charytatywnie. Wychowanek GKS-u Ksawerów 
Konrad Poprawa, grający na co dzień w piłkarskiej ekstraklasie w klubie 
Śląsk Wrocław, przekazał na licytację piłkę z podpisami swoich klubowych 
kolegów. A wszystko to w ramach akcji "Łączy nas pomoc - gramy dla 
Piotrka".

Aukcję klubowych gadżetów (licytowana była także czapka oraz szalik GKS-u 
Ksawerów) prowadził Artur Jędrzejczyk - zawodnik naszej seniorskiej 
drużyny, któremu towarzyszył Krystian Poprawa (brat kadrowicza klubu 
z Wrocławia). Niezwykle hojny okazał się kibic, który kwotą 500 zł 
wylicytował piłkę z autografami. Za czapkę i szalik z herbem GKS-u udało 
się uzyskać kwotę 250 zł. Nasi piłkarze przekazali również pulę gadżetów 
klubowych na tegoroczną WOŚP.

Redakcja

Krystian Poprawa (z piłką) podczas licytacji klubowych pamiątek,
obok Artur Jędrzejczyk

Fot. GKS Ksawerów

Trening siłowy był ważnym punktem zimowego obozu

Seniorzy swoje przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli już 13 
stycznia. Piłkarze rozegrali trzy sparingi z 4-ligowcami.
 
Z Włókniarzem Zelów przegraliśmy pechowo po golu samobójczym (3:2), 
a z Borutą Zgierz wygraliśmy 2:0 (obie bramki strzelił Arkadiusz 
Telesiewicz). W trzecim meczu rozgromiliśmy Andrespolię Wiśniowa 
góra aż 11:1. Wszystko wskazuje na to, że nie był to "pierwszy garnitur" 
drużyny z Wiśniowej Góry. Najbliższy mecz kontrolny rozegrany zostanie 
w Kleszczowie z czwartoligową Omegą.

Fot. GKS Ksawerów

Młodzi piłkarze GKS-u Ksawerów - rocznik 2013

16 lutego w niedzielę rozegrany zostanie 

turniej piłkarski rocznika 2009. 

Impreza rozpocznie się o godz. 9:00 w hali sportowej 

Szkoły Podstawowej w Ksawerowie (ul. Zachodnia 33). 

Zapraszamy do wspólnego kibicowania 

wszystkich miłośników piłki nożnej!

ZAPRASZAMY NA TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY
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