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Świąteczne życzenia na ludowo
„Na szczęście, na zdrowie, na to Boże
Narodzenie.
Żebyście byli zdrowi, weseli, jako
w niebie janieli cały Nowy Rok.
Żebyście w tym roku jeszcze lepiej mieli,
żeby to, co siali, to w spokoju wzieni /…/
Żeby Wam urosła kapusta okrągła,
ziemniaczki pociągłe,
Pszeniczka kłosista, gospodyni tłusto,
jęczmionek wąsaty, a gospodarz bogaty.
Żeby było na kopie, snop na snopie
I bydlątek pełno w szopie.
A gospodarz między kopami
Jako miesiączek między gwiazdkami.
Żeby Wam nigdy nie zabrakło wody
I pomiędzy Wami zgody.
Żeby gospodyni miała pełne pudła,
Żeby ona i familia nigdy nie schudła.
I dziewki żeby Wam się powydały,
A dużo z chałupy nie zabrały.
Żeby na świecie cicho było i spokojnie,
Żeby żony z mężami nie bywały w wojnie.
Żeby Wam dziewczyny nie były do zdrady.
Tego Wam życzymy, na to przychodzimy
I kolędę swoją dla was przynosimy”.

Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Ksawerów
najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów w pracy
wytrwałości i nadziei na każdy dzień 2013 roku
w imieniu Rady Gminy Ksawerów
oraz pracowników Urzędu Gminy Ksawerów
składają:
Maria Wróbel
Adam Topolski
Przewodnicząca Rady
Wójt Gminy

w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie w skrócie
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość,
a zegar Nowego Roku
niech odmierza tylko pomyślne godziny.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i dużo szczęścia
w Nowym 2013 Roku,
życzy:
Dyrekcja oraz pracownicy
SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie

Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu radosnych chwil, sukcesów
i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Zarząd JOVIMED
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny
Sp. z o.o.
W szczególny czas życzliwości
i ciepła rodzinnego,
życzymy, aby radość i nastrój
Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszył przez
cały nadchodzący czas,
a Nowy Rok upłynął
w zdrowiu i szczęściu,
oraz przyniósł wiele satysfakcji
z własnej pracy.
Kierownictwo oraz pracownicy
Gminnej JednostkiWOD-KAN w Ksawerowie

Stypendyści Gimnazjum
w Ksawerowie
Uczniowie Gimnazjum w Ksawerowie, Piotr Klajn
i Kamil Jabłoński otrzymali stypendia w ramach
Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej.
Projekt realizowany jest przez Departament Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Informacja: Gimnazjum w Ksawerowie
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Tulipany przy willi
Wiosną
przyszłego
roku
około 2000 tulipanów
powinno
zakwitnąć w cen
-trum Ksawerowa
wokół
willi
Hoffmana. Cebulki
kwiatów podarował
Krzysztof
Szymczak właściciel firmy EXOFLORA
z
ul . Pabianickiej.
Przed
posadzeniem cebulek Maria Wrzos-Meus,
dyrektor GDKzB
zadbała o odpowie
-dnie podłoże dla kwiatów. Cebulki zostały fachowo
posadzone przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Widzewie. Spodziewamy się na wiosnę
kwiatowej wielokolorowej rabaty przy willi Hoffmana.
Dziękujemy
A.K.

Marysia w Senacie
Dzieci z Gminnego Przedszkola w Widzewie brały
udział w ogólnopolskim konkursie ,,Śmieje się dziecko –
śmieje się cały świat’’ organizowanym przez Senat RP.
Wszyscy mocno trzymali kciuki, i udało
się!!!
Marysia Olejniczak
została zakwalifikowana do następnego etapu
oraz zaproszona na
spotkanie
finalistów
konkursu w Senacie,
połączone z ogłoszeniem
wyników
etapu ogólnopolskiego,
który
odbył
się
6 grudnia br w gmachu
Senatu. Marysia wzięła
udział w otwarciu
wystawy, uroczystym
wręczeniem upominków, inscenizacji organizowanej
przez Marysia z mamą, senatorem RP
Rzecznika Praw Dzie- i Rzecznikiem Praw Dziecka
cka oraz uczestniczyła
w
wycieczce
do
Centrum Nauki Kopernik. Jesteśmy z Marysi bardzo dumni i
życzymy dalszych sukcesów.
Informacja: Gminne Przedszkole w Widzewie
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Z prac samorządu

samorząd
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samorząd

autobusowej. Jest to aneks, który określa zasady współpracy
gminy z MZK w Pabianicach związane z przejazdami
autobusów 263 i 263 bis. Co do zasad rozliczenia i transportu
w 2013 r. trwają negocjacje.
Wspólne
posiedzenie
Komisji
Gospodarki
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Ksawerów.
Posiedzenie Komisji odbyło się na początku grudnia.
Rozpatrywano między innymi sprawę użyczenia budynku
należącego do Gminy Ksawerów na statutową działalność
Stowarzyszenia Abstynentów „Granica”. O użyczenie
budynku wystąpiło Stowarzyszenie.
Podczas Komisji Radni rozważali również inne możliwości
zagospodarowania budynku.
Kolejny temat dotyczył prośby jaka wpłynęła do Rady Gminy
Ksawerów o poparcie w sprawie przyznania miejsca na
multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam.
Znaczna część posiedzenia Komisji została poświęcona
wstępnemu projektowi budżetu. Analizę budżetu na 2013 rok
przedstawiła skarbnik gminy Ewa Łuczyńska.
W grudniu spotkała się również Komisja
Samorządowo - Społeczna Rady Gminy Ksawerów.
Posiedzenie w całości zostało poświęcone sprawozdaniom z
działalności instytucji i organizacji z terenu gminy Ksawerów.

Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Ksawerów
Radni przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny na lata
2012 - 2014. Rada jest ustawowo zobowiązana do przyjęcia
Programu, który określa kierunki działania GOPS.
Uchwalony został także roczny program współpracy Gminy
Ksawerów z organizacjami pozarządowymi. Zadania
priorytetowe jakie zostały określone na przyszły rok to:
Upowszechnianie tradycji narodowych oraz Organizacja
wypoczynku dzieci i młodzieży. O kwocie, jaka zostanie
przyznana na realizację zadań Rada zadecyduje uchwalając
budżet. Co roku środki te są rozdysponowane w ramach
konkursu.
Rada przychyliła się też do apelu Gminy Zgierz, która
wystąpiła z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, aby
obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz
ich wyłapywanie przejął skarb Państwa, ponieważ zadanie to
pochłania duże środki z budżetów gmin.
W sesji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony
Mieszkańców Miasta i Gminy Rzgów. Stowarzyszenie stara
się o zmianę decyzji w sprawie zamknięcia skrzyżowania ul.
Hubala z trasą A1. Zmiany są spowodowane budową
obwodnicy
Rzgowa.
Członkowie
Stowarzyszenia
Na podstawie informacji Rady Gminy Ksawerów
argumentują, że zamknięcie skrzyżowania spowoduje kłopoty
wielu firm, między innymi zakładów i hurtowni, które mają
swoje siedziby przy ul. Hubala. – Zamknięcie skrzyżowania
odetnie drogę dojazdu do poszczególnych hurtowni i zakładów
to około 250 firm na odcinku od Rzgowa do Pabianic. Jeśli
outlet Ptak zacznie przejmować klientów, zacznie się proces
wymierania ulicy. To również może objąć teren gminy
Ksawerów przy ul. Hubala. Obserwowaliśmy takie sytuacji.
Jeśli zacznie się proces przenoszenia hurtowni to ulica
wymrze. Ta ulica najbardziej intensywnie powstawała przez
ostatnie 15 lat.
Liczymy na wsparcie w walce o to
skrzyżowanie. Nie chcemy walczyć z Ptakiem, chcemy walczyć
o skrzyżowanie - argumentował Jarosław Świerczewski
przedstawiciel Stowarzyszenia.
Obok uchwał przyjętych przez Radę podczas sesji 28 listopada
br. obszernie dyskutowano o zmianie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Ksawerów. Regulamin
zmieni się w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe
zasady wejdą w życie 1 lipca przyszłego roku.
Na zaproszenie wójta Adama Topolskiego
Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia wójta
w
świątecznym
spotkaniu opłatkowym wzięli udział Sołtysi,
Gminy Ksawerów do podpisania aneksu do Porozumienia
przedstawiciele Rad Sołeckich, Radni oraz zaproszeni goście.
Komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji
A.K.

Świąteczne spotkanie

Wymiana wodomierzy
Gminna Jednostka Wod – Kan w Ksawerowie
przypomina, że za stan instalacji, również wodomierzy, w
budynku odpowiada jego właściciel. Właściciele są również
zobowiązani do wpuszczenia pracownika na teren posesji, tak,
aby można było sprawdzić wodomierz i dokonać jego
legalizacji. Przypominamy, że w sytuacji wielokrotnej odmowy
dostępu do wodomierza może zostać nałożona kara do 5.000,00
zł. Przypominamy również o zabezpieczeniu wodomierzy przed
mrozami.
A.K.

W dniu 24 grudnia 2012 r.
(Wigilia Świąt Bożego Narodzenia)
Urząd Gminy Ksawerów będzie nieczynny
(w sprawach ewidencji ludności prosimy dzwonić pod
numer telefonu 607 800 649)

W dniu 31 grudnia 2012 r.
Urząd Gminy czynny do godziny 15.00
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Człowiek najlepsza inwestycja
Projekt „Aktywni to my” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Świąteczne podsumowanie
W świątecznej atmosferze pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i uczestnicy projektu „Aktywni to
my” podsumowali niemal roczną współpracę. Grupa, która
wzięła udział w projekcie to osoby bezrobotne z terenu gminy
w wieku od 22 do 57 lat. Celem projektu było wsparcie osób
szkoleniami zawodowymi, treningiem kompetencji społecznozawodowych, indywidualnymi spotkaniami z doradcą
zawodowym.
Uczestnicy projektu mogli wybrać rodzaj szkolenia, w którym
chcą uczestniczyć. W tegorocznej edycji zainteresowaniem
cieszyły się szkolenia zawodowe operatorów wózków
Świąteczne życzenia złożył między innymi wójt Adam Topolski
widłowych połączone z gospodarką magazynową, w których
wzięli udział mężczyźni oraz szkolenia dla kobiet z fryzjerstwa
i prac biurowych.
Szkolenia, z powodzeniem ukończyli wszyscy
uczestnicy programu. W świątecznym spotkaniu wzięli udział
uczestnicy projektu, ich rodziny oraz zaproszeni goście.
Wszyscy otrzymali dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu
szkoleń zawodowych. Uczestnicy i ich rodziny zostali
obdarowani paczkami z artykułami żywnościowymi oraz
świątecznymi prezentami.
Składając życzenia wójt Adam Topolski pogratulował
zdobytych umiejętności i podkreślił, że oprócz nich potrzebna
jest jeszcze, szczególnie teraz, determinacja w poszukiwaniu
pracy i wytrwałość we własnych postanowieniach.
Życzenia świąteczne dla uczestników projektu, i pracowników GOPS złożyła przewodnicząca Rady Gminy
Ksawerów Maria Wróbel. W uroczystości uczestniczył Podsumowanie projektu było okazją do rodzinnego spotkania
ksiądz Grzegorz Adamek proboszcz parafii w Woli
Zaradzyńskiej, który odmówił modlitwę i złożył w 2012 r. wnioskowano o kwotę ponad 129.000 zł. - Pieniądze
zgromadzonym życzenia ze świątecznym błogosławieństwem. zostały przeznaczone na szkolenia z doradztwa zawodowego,
Spotkanie odbyło się w budynku OSP w Woli spotkania zawodowe, kursy języka angielskiego na poziomie
Zaradzyńskiej. Poczęstunek przygotowali uczniowie Zespołu podstawowym oraz działania społeczne np.: Spotkania
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.
integracyjny, a także prowadzenie biura projektu. - mówi
W programie artystycznym z kolędami wystąpiła po raz Katarzyna Hołys - Lewy, koordynator projektu. Kierownik i
pierwszy młodzież ze studia wokalnego działającego przy pracownicy GOPS już myślą o pieniądzach z programu na
Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz kolejny rok. Trzeba jeszcze zaczekać na przydzielenie środków
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Maria Durajska -skrzypaczka.
Na realizację całego projektu „Aktywni to my”
Aneta Kosiorek

Nowe nabory dla mikroprzedsiębiorstw
Informujemy
o
możliwości
składania
za
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w
ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”.
Termin naborów 2-16.01.2013r.
Limity dostępnych środków: 607 000,00zł
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Więcej informacji na temat naborów
możecie Państwo znaleźć na stronie
www.buduj.eu oraz u konsultanta Anny
Kaźmierskiej nr tel. 517-488-914,
e-mail: a.kazmierska@ebuduj.eu
lub podczas dyżurów w Urzędzie Gminy Ksawerów we wtorki
w godzinach 7:30-10:45.
Informacja
Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”

Nowy Kierownik GOPS w Ksawerowie
Marzena Berner od początku października kieruje Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ksawerowie. Od początku
swojej zawodowej drogi jest związana z instytucjami
wspierającymi potrzebujących. Od 16 lat pracuje w
strukturach pomocy społecznej. Pracę zaczynała w
Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pabianicach, gdzie przez 8
lat pełniła funkcję kierowniczą. Zarządzała również Miejskim
Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach. Z wykształcenia
jest fizjoterapeutą, wiedzę z zakresu pomocy społecznej
poszerzała na studiach podyplomowych z zakresu Organizacji
Pomocy Społecznej, studiowała Prawo Samorządu
Terytorialnego ze specjalizacją administracja oraz finanse
publiczne, obydwa kierunki na Uniwersytecie Łódzkim.
Ponadto realizuje studia z Ekonomii Społecznej na WSE w
Bydgoszczy.
To początki pracy w GOPS w Ksawerowie, ale
Kierownik zapowiada wprowadzenie zmian. Między innymi
większy nacisk na prowadzenie pracy socjalnej w terenie. Już
teraz pracownicy wprowadzają tak zwane kontrakty socjalne.
- To rodzaj umowy między nami, a klientami, którzy korzystają
z pomocy GOPSu. My coś proponujemy, a druga strona
zobowiązuje się do podjęcia wysiłku wywiązania się ze
zobowiązania. Wówczas jest to podstawa do realizacji
świadczeń. Takie kontrakty są szczególnie ważne u osób, u
których jest podejrzenie marnotrawienia przyznanych środków,
a na to GOPS nie może sobie pozwolić, ponieważ są to
pieniądze publiczne. W tym roku podpisaliśmy już 12
kontraktów i ta liczba będzie się zwiększała - mówi kierownik
Marzena Berner. Kolejna propozycja, to asystent rodziny. – To
wspieranie rodziny, szczególnie w tych środowiskach, gdzie
istnieje zagrożenie odebrania dziecka spod opieki rodziców. W
sytuacji sygnałów ze szkoły, z policji czy od kuratora o trudnej
sytuacji rodzinnej albo wyroku sądu jesteśmy zobowiązani
wprowadzić asystenta rodziny.
Na terenie gminy jest też zapotrzebowanie na usługi
opiekuńcze. Korzystają z nich osoby starsze, chore, które
potrzebują pomocy z zewnątrz lub nie mają rodziny. - Takie
usługi od nowego roku będą świadczyły osoby przeszkolone.
Usługi opiekuńcze są częściowo odpłatne, w zależności od
kryterium dochodowego. To forma zatrzymania osób w ich

Spotkanie z Mikołajem
W dniu 12 grudnia br GOPS, w ramach realizacji
gminnych programów profilaktycznych zorganizował
spotkanie mikołajkowe dla 50 dzieci wytypowanych przez
szkoły i GOPS. Zgromadzone dzieci i rodziców przywitał wójt
Adam Topolski i przewodnicząca Maria Wróbel.
Głównym punktem spotkania było widowisko teatralne pt.
„Czy to Ty, czy może Ja?” wystawione przez Teatr Krula z
Łodzi. Za sprawą widowiska dzieci przeniosły się w świat
baśni i elfów, w którym, razem z aktorami uczyły się
odróżniać cechy dobre od złych. Barwna scenografia, światło,
źwięk i piękne kostiumy zachwyciły widownię. Dzieci jako
uczetsnicy spektaklu rozwiązywały zagadki, bawiły się i
śpiewały koledy. Kulminacyjnym punktem spotkania były
odwiedziny Świętego Mikołaja. Dzieci miały możliwość
zaspokojenia swojej ciekawości zadając Mikołajowi pytania,
ana które cierpliwie odpowiadał, a za odwagę i aktywność
wręczał paczki ze słodyczami i pozował do zdjęć.
Informacja: GOPS w Ksawerowie

środowisku, aby nie kierować
ich do Domów Pomocy
Społecznej. Najważniejsza jest
jednak aktywizacja podopiecznych. Takiej aktywizacji
wymagają osoby długotrwale
bezrobotne. Mam nadzieję, w
porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy, na wygospodarowanie w przyszłym roku
środków dla około 15 osób.
Wówczas mogłaby to być konkretna praca za wynagrodzenie. Myślę, że to ważne dla Marzena Berner kierownik
tych osób, które podejmując GOPS w Ksawerowie
pracę, między innymi mogły
by podnieść poczucie własnej wartości - podkreśla pani
Kierownik.
Jeszcze w październiku GOPS nawiązał jednorazową
współpracę ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Granica”.
Efektem było wsparcie 15 rodzin paczkami żywnościowymi.
W planach jest systematyczna współpraca z innymi
organizacjami, które będą mogły wesprzeć podopiecznych
GOPS w Ksawerowie.
- W 2013 roku będziemy kontynuowali program Aktywni to my.
Efektem tego programu oprócz nabytych, nowych umiejętności
i kwalifikacji, przez jego uczestników jest też nowa praca. W
tegorocznej edycji w jednym przypadku, po ukończeniu kursu
uczestniczka otrzymała pracę. W drugim przypadku uczestnik
ma duże szanse pod warunkiem abstynencji alkoholowej dodaje Kierownik GOPS.
Marzena Berner jest mamą ośmiolatka. Czas wolny spędza
rodzinnie, ale jak sama mówi aktywnie. Kiedyś trenowała
koszykówkę, zamiłowanie do sportów zespołowych pozostało
i zdarza się, że spotyka się ze znajomymi, albo rodziną, żeby
pograć w koszykówkę lub siatkówkę. W wolnych chwilach
frajdą są rodzinne wyjazdy na basen.
Rozmawiała Aneta Kosiorek

W ten szczególny czas,
samych radosnych chwil
w Gronie Najbliższych
oraz wewnętrznego spokoju,
który pozwala dostrzec
Magię Świąt Bożego Narodzenia
życzy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ksawerowie
Niech zbilżające się
Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu.
W nadchodzącym Nowym Roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji pomysłów
życzy Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie
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Mikołaj u Krasnoludków

kreatywności, pobudzania wyobraźni i przygotowywania do
uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych.
Bardzo dobre efekty daje
współpraca opiekunów z pedagogami, instruktorami i animatorami kultury.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z
Domem Kultury. Nasz strona:
www.kultura-ksawerow.pl
Akademia Krasnoludka to
autorski program Moniki
Marek - instruktora w GDKzB
w Ksawerowie.
Maria Wrzos-Meus
Dyrektor Gminnego Domu
Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie

W Gminnym Domu
Kultury działa unikatowa
sekcja: „Akademia Krasnoludka”.
Swoje
miejsce
znajdują tu młodzi rodzice ze
swoimi pociechami w wieku
1,5-3 lat.
Dzieci w tym wieku
nie mają zbyt wiele propozycji
ucze-stnictwa w zajęciach
kulturalnych, a młodzi rodzice
poszukują porad, jak można
stymulować rozwój młodego
człowieka do poznawania
ciekawości świata, rozwoju Obdarowani Milusińscy z mamami i Świętym Mikołajem

Świąteczne zwyczaje
ludowe
Wigilijny dzień rozpoczynał się już o świcie, kiedy
kogut dopiero przypomniał sobie o pianiu. Budziły się wówczas
większe i mniejsze śpiochy, wierząc, że przez następny rok nie
będą miały kłopotów z wstawaniem.
Cały wigilijny dzień wróżył o
przebiegu nadchodzącego roku. Należało
więc wystrzegać się czegokolwiek, aby nie
brakło tej rzeczy w roku następnym. O nic
również nie proszono. Szczególnie
pomyślną wróżbą dla domowników było
pojawienie się wigilijny poranek młodego
mężczyzny. Natomiast kobieta, zwłaszcza
stara i chora mogła sprowadzić tylko
kłopoty.
Która panna tarła wówczas mak mogła
spodziewać się zamążpójścia. Który chłop
wybrał się przezornie z rana do karczmy i
chlapnął okowity nie musiał się martwić,
że w przyszłości grozi mu przymusowa
abstynencja.
O
chwili
rozpoczęcia
wieczerzy
decydowało pojawienie się pierwszej
gwiazdy. To znak by zasiąść do stołu i
połamać się opłatkiem z najbliższymi.
Na wigilijny posiłek składały się
potrawy postne. Nie ma zgodności co do ich liczby, mogło ich
być 7, 9 albo 12. Ważne było, aby każdej z nich spróbować.
Dzięki temu miało ich nie zabraknąć w nadchodzącym roku.
Przy stole obowiązkowo pozostawiano wolne miejsce z
przeznaczeniem dla przybyłych duszyczek. W wielu regionach
Polski wierzono, że są one obecne wśród domowników od
samego rana w dzień Wigilii. Przed siadaniem strzepywano
wcześniej domowe siedziska, sprawdzając, czy nie są już zajęte
przez gości z zaświatów. Po wieczerzy panny i kawalerowie
wróżyli sobie na temat przyszłego małżeństwa. Po zakończeniu
posiłku resztki ze stołu i opłatek gospodarz zanosił zwierzętom
domowym, ale również dzikim. Te pierwsze miały się dzięki
temu dobrze chować i żadne czarownice nie mogły im
zaszkodzić. Natomiast drugie, nasycone jadłem nie powinny
szkodzić w gospodarstwie przez cały rok. Gospodarz pamiętał o
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sadzie. Aby mu się owoce darzyły obwiązywał drzewa
powrósłem ze snopów, które wcześniej ustawione były w izbie
podczas wieczerzy. W ten niezwykły czas zyskiwały one
magiczną moc. Chłopi dzielili je na mniejsze snopki i po
świętach zatykali w polu, „aby zboże lepiej rosło”.
Podczas wigilijnego wieczoru obserwowano bacznie niebo i
pogodę. Jeśli niebo było pełne gwiazd oznaczało to, że kury tego
roku będą się niosły. Jeśli niebo było pochmurne, to krowy będą
miały dużo mleka.
Wieczór wigilijny wieńczy pasterka.
Zdarzało się, że podczas odprawianej
mszy młodzież czyniła sąsiadom psikusy.
Chłopcy zszywali stojącym obok siebie
ubrania. Co bardziej dowcipni potrafili
rozebrać wóz i złożyć go ponownie na
dachu sąsiadowej stodoły. W tak
wyjątkową noc nikt nie mógł obrazić się
na takie żarty. Bowiem w tradycji ludowej
był to czas szczególny, mogący się
wówczas zdarzyć na ziemi rzeczy raczej
niezwykłe. Woda zamieniała się na krótko
w
wino, miód lub złoto. Rośliny
zakwitały pod śniegiem.
Zwierzęta mówiły ludzkim głosem.
Oczywiście nie każdemu było dane brać
udział w takich cudach. Mogli ich dostąpić
tylko ludzie niewinni i bezgrzeszni.
Z opłatkiem w ręku
Trudno określić jak dawna jest
symboliczna historia chleba, którym
dzielono się z innymi. Już pierwsze
wspólnoty chrześcijańskie łamały się chlebem. Dziś w tradycji
polskiej nieodłącznym atrybutem Świąt Bożego Narodzenia jest
opłatek. Chrześcijański sens przełamania się opłatkiem niesie
poczucie wspólnoty, braterstwa, darowania sobie win.
W kulturze ludowej z opłatka wykonywano tzw. światy. Były to
koliste konstrukcje, które zawieszano w głównej izbie na belce
pod sufitem, kiedy jeszcze nie znano choinki. Świat
symbolizował niezwykły czas Świąt Bożego Narodzenia, kiedy
według wierzeń, wszystko powracało do początków istnienia.
Wyrażał walkę dobra ze złem, łączność z tym co pozaziemskie,
pozaludzkie, sakralne i święte. Świat pozostawiano pod powałą
do jesieni. Z jego stanu zachowania przepowiadano urodzaj w
nadchodzącym roku. Jeśli opłatek szybko zjadły muchy
zwiastowało to głód.
Aneta Kosiorek

Inspirowane „Wilkami”
wyjechała, jak się
później
okazało,
ostatnim
transportem. Ja z bratem
zostaliśmy razem z
dziadkami na Wileńszczyźnie.
Mama
zatrzymała się u przy
-jaciółki
niedaleko
Gdańska, wujostwo
trafiło do Łodzi. Do
nich dołączyła późMichał Juchniewicz zdjęcie z czasów wojny niej mama. Repatrianci dostawali mie Anglia
-szkania na terenie byłego getta w Łodzi. Nasze pierwsze
lokum było przy ul. Limanowskiego.
Rodzina mogła znowu być razem po około 5 latach, Mama
pisała zaproszenia, żeby nas ściągnąć do Polski. Gdyby mama
wtedy nie wyjechała to nie mieszkalibyśmy w Polsce. Tyle
trwało gromadzenie potrzebnych dokumentów.
Z ojcem odnaleźliśmy się po wojnie dość późno.
Dowiedzieliśmy się o Nim, że żyje, dzięki rodzinie ze strony
Dziadka. W Anglii był major Benon Maskowski Cichociemny. Po wojnie, kiedy wojska zostały rozformowane,
ojciec trafił do Londynu. Wujek też był w Londynie i on przez
Czerwony Krzyż dowiedział się, że my żyjemy i że mieszkamy
w Łodzi. Pierwszy sygnał od ojca, to paczka przesłana z
Anglii. W paczce były buty…żadnego listu czy informacji, nie
wiedzieliśmy od kogo.
Pierwsze spotkanie moje, na zaproszenie ojca,
nastąpiło w Londynie. On nie mógł przyjechać, ja dostałam
paszport tuż przed maturą,
miałam 18 lat. Zobaczyliśmy się
na dworcu. Pamiętam jak tam
stałam…wszyscy podróżni już
się rozeszli, a ja czekałam.
Wtedy podszedł do mnie pan w
kapeluszu, mój ojciec. Byłam u
ojca
przez
3
miesiące.
Rozmawialiśmy, on opowiadał o
każdym zdjęciu w albumie.
Wspominał walki pod Monte
Casino.
Potem wyjeżdżała mama i brat. Mama na dłużej.
Razem wrócili z Anglii do Polski
na początku lat 70. Ojciec zrzekł
Michał Juchniewicz (drugi z prawej) w Egipcie
się angielskiej emerytury.

Ojciec pani Anny Czuchraj, Michał Juchniewicz służył w 15
Wileńskim Batalionie Strzelców „Wilki”. Stąd skojarzenie z
15 Pułkiem Piechoty
”Wilków”, upamiętnionym we
wrześniu w Ksawerowie. – Przeczytałam artykuł w gazecie i
to zainspirowało mnie, żeby zajrzeć do pamiątek po ojcu mówi pani Anna.
Pośród pamiątek z czasów wojny zachował się
nieśmiertelnik, menażka, dokumenty, medale i kilka albumów
ze zdjęciami należących do ojca oraz listy do rodziny. Choć
czas zatarł wiele wspomnień, pani Anna pamięta dzieciństwo
na Wileńszczyźnie, rozłąkę z rodzicami i powojenną historię
rodziny.
- Kiedy mieszkaliśmy na Wileńszczyźnie, jeszcze przed wojną

Pani Anna Czuchraj z pamiątkami po ojcu

ojciec przez krótki czas był
dyrektorem, a mama nauczycielką w szkole w Darłuży na
Litwie. Później ojciec w Lidzie na
Ukrainie skończył podchorążówkę i został podporucznikiem. To
były chyba lata 40. Zaraz też
zabrali ich wszystkich do
Kozielska, gdzie przesiedział
kilka miesięcy, aż utworzyła się
Armia Andersa. Jeszcze w 42
roku był w obozie, świadczą o
tym listy do rodziny, jakie
zachowały się wśród pamiątek po
ojcu – mówi pani Anna.
Michał
Juchniewicz
przeszedł cały szlak z Armią
Andersa i walczył pod Monte Casino. Jak wspomina pani
Anna, dowodził w formacji odpowiedzialnej za łączność.
W tym czasie rodzina pozostała na Wileńszczyźnie, tułając się
i szukając bezpiecznego miejsca, aby przetrwać wojenną
zawieruchę.
– Trochę mieszkaliśmy w Lidzie, trochę u ciotki, a
podczas bombardowań Lidy również na wsi w ziemiankach.
Uciekaliśmy wtedy przed wszystkim, bombardowaniami,
strachem przed porwaniami, rozstrzelaniem. Wtedy od ojca
nie przychodziły już żadne wiadomości, straciliśmy kontakt –
wspomina pani Anna. - Po wojnie, można było starać się o
wyjazd do Polski. Mama razem z wujkiem i jego żoną

Michał Juchniewicz został odznaczony Gwiazdą za
wojnę 1939 – 45; Gwiazdą Afryki; Gwiazdą Italii; Gwiazdą
Francji i Niemiec; Defence Medal oraz Krzyżem
Pamiątkowym Monte Casino. Wszystkie pamiątki i medale po
ojcu pani Anna przekazała do Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku.
Wysłuchała Aneta Kosiorek
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W telegraficznym skrócie z SP
w Ksawerowie
Ortograficzne zmagania w SP w Ksawerowie
Od początku listopada znane są wyniki szkolnego konkursu
ortograficznego. Oto wyniki: Kl. IV - Mistrz Ortografii –
M.Kopania – IVb; II m. – L. Klim – IVa. Kl. V - Mistrz
Ortografii – J. Fiks – Va; II m. – W. Gajdzicka – Vb. Kl.VI Mistrz Ortografii – Z. Janus – VIa; II m. – W. Bolonek – VIb.
Gminny Mistrz Ortografii
W. Wróbel z kl. VIb ze SP w Ksawerowie zajął I m. w IX
Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez
Gimnazjum w Ksawerowie dn. 21. 11. 2012r., pokonując nawet
gimnazjalistów! III m. przypadło w udziale Z. Janus z kl. VIa
ze SP w Ksawerowie!
Goście w szkolnej bibliotece
13.11.2012r. szkolną bibliotekę odwiedziła najstarsza grupa
przedszkolaków z Przedszkola Sióstr Karmelitanek w
Ksawerowie. Dzieci poznały książeczki dla najmłodszych i
samodzielnie wykonały zakładkę.
Apel o bezpieczeństwie
16 listopada ucz. kl. II a należące do Szkolnego Klubu
Bezpieczeństwa przygotowały apel dla uczniów klas I – IV
„Bądź widoczny na drodze”. Tego dnia ucz. kl. I – III przyszli do
szkoły ubrani w elementy odblaskowe. Uczennice przestrzegały
wszystkich użytkowników dróg o konieczności noszenia
odblasków, które niejednokrotnie mogą uratować życie.
Święta tuż, tuż..
23.11.2012 r. w świetlicy SP w Ksawerowie odbył się "Festiwal
kolęd i pastorałek".

Jesień w SP w Woli Zaradzyńskiej
Muzyczna Jesień
To tytuł koncertu, który w Miejskim Ośrodku
Kultury
im.
Zbigniewa
Herberta
odbył
się
w listopadzie. Wystąpiły w nim dzieci i młodzież z sekcji
artystycznych działających w MOK-u. Swoje talenty wokalne
na scenie zaprezentowały również dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.
Chór prowadzony przez Anitę Ceglarek
nauczycielkę
muzyki w naszej szkole, zaśpiewał jesienne piosenki wraz z
chórem Szkoły Podstawowej w Bychlewie. Połączone siły
głosów dwóch chórów zabrzmiały imponująco. Zachwyciły
zaproszonych na koncert gości. Wśród gości był wójt Gminy
Ksawerów Adam Topolski.
Na widowni zasiedli też dyrektorzy szkół, nauczyciele,
rodzice, babcie i dziadkowie występujących dzieci. Nasi
uczniowie mieli możliwość zaprezentować się na prawdziwej
scenie, co ich uskrzydliło, a głosom dodało wspaniałej barwy.
Dzieci poczuły ducha sali koncertowej, sali o wspaniałej
akustyce i śpiewały tak, jakby to nie był ich pierwszy
koncert.
W koncercie wystąpiły też zespoły z sekcji
tanecznej Joanny Urbaniak-Woźniak. W układach tanecznych
wystąpi zespół „MIX OF FLAVA” oraz grupa „WHY
NOT?”. Po koncercie ze sceny popłynęły podziękowania dla
dyrektorów szkół: Alicji Wójcikowskiej i Małgorzaty
Koperek oraz Anity Ceglarek za podjęcie inicjatywy
zorganizowania wspólnego koncertu, który w scenerii polskiej
złotej jesieni zabrzmiał wszystkimi barwami głosów dzieci.
Szczególne podziękowania składamy rodzicom uczniów, którzy
pomogli w zorganizowaniu prób do koncertu.
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Laureatami zostali:
1 m.– A. i K. Radek z kl. 3A,
2 m.– P. Czestkowska i W. Gajdzicka -kl. 5B,
3 m. – M. Urbanek, kl. 4B,
Wyróżnienie otrzymały "Aniołki": chórek dziewczynek z
oddziału przedszkolnego.
Andrzejkowe wróżby
30.11.2012r. w SP w Ksawerowie hucznie świętowano
andrzejki. Wróżbici z klas 5-6 przepowiadali przyszłość, a klasy
1-3 spotkały się z harcerzami, którzy przeprowadzili wspaniałe
zabawy i konkursy andrzejkowe. W czasie przerwy obiadowej
wszystkie klasy spotkały się na dolnym korytarzu. Drużyna
WÓREWASK stanęła na wysokości zadania. Harcerscy wróżbici
oczarowali wszystkich swoją pomysłowością, a dzieciaki bawiły
się jak na prawdziwym balu.
Informacja: SP Ksawerów

Wyróżnienie dla SP w Woli Zaradzyńskiej
Szkoła w Woli Zaradzyńskiej wyróżniona w Wojewódzkim
Przeglądzie Przedsięwzięć związanych z obchodami Roku
Janusza Korczaka w ramach projektu „By dziecko było tym
kim jest – czyli o prawach dziecka”.
22 listopada w WODN w Łodzi odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu zorganizowanego wspólnie przez
Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Patronat honorowy objęli
Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.
Jury konkursu przyznało 11 nagród i wyróżniło 8 placówek
z województwa łódzkiego. Wśród wyróżnionych znalazła się
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, która od marca do
października 2012 roku podejmowała zarówno w oddziałach
szkolnych jak i przedszkolnych szereg przedsięwzięć
związanych z popularyzowaniem postaci i myśli wielkiego
pedagoga, przyjaciela dzieci Janusza Korczaka. Nauczyciele
organizowali dla uczniów konkursy, przedstawienia, wystawy.
Wszystkie działania szkoły przedstawiono w prezentacji
multimedialnej. Uczniowie nagrali również słuchowisko,
które było zaprezentowane na Przeglądzie dla wszystkich
laureatów. Szkoła została wyróżniona za wielość i
różnorodność działań, szeroki zakres podjętych przedsięwzięć
oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych pomysłów.
Wyróżnienie dla szkoły wręczyli: Łódzki Wicekurator
Oświaty Konrad Czyżyński, doradca Wojewody Łódzkiego
Wiesława Zewald, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Mariola
Mirecka.
M.Koperek
Dyrektor SP w Woli Zaradzyńskiej

Z Gimnazjum w Ksawerowie
Podsumowanie odchodów Roku Janusza Korczaka
Dnia 22.11. 2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyło się uroczyste
podsumowanie
Wojewódzkiego
Przeglądu Szkolnych
Przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Janusza
Korczaka. W konkursie tym Gimnazjum w Ksawerowie
zdobyło III miejsce (nadesłano prace z ponad 20 szkół i
placówek oświatowych z całego województwa). Patronat nad
konkursem sprawowały: Urząd Marszałkowski oraz
Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Gimnazjum obchody Roku Korczaka zapoczątkowało w
maju, a podsumowanie nastąpiło 1 czerwca, wtedy odbył się
Dzień Korczakowski. Uczniowie poznali sylwetkę wybitnego
pedagoga na godzinach wychowawczych, uczestniczyli w
happeningu, konkursach, przygotowali przedstawienie,
wykazali się pomysłowością w tworzeniu prezentacji,
piosenek, filmów oraz tekstów literackich związanych z
postacią J. Korczaka i problematyką praw dziecka.
Szkolnym koordynatorem Dnia Korczakowskiego była
wicedyrektor Maria Szaszkiewicz, a prezentację podsumowującą wykonały uczennice klasy III: Klaudia Kwaśniewska
i Angelika Pędziwiatr.
Wycieczka do Sejmu RP
12 listopada 2012 r. uczniowie klas I d, III a, III b i III
c z Gimnazjum w Ksawerowie pojechali na wycieczkę do
Warszawy. Celem było zwiedzenie gmachu sejmu, poznanie
specyfiki pracy posła RP i zasad działania polskiego
parlamentu. Była to dla uczniów wartościowa lekcja wiedzy
obywatelskiej. Dodatkowo uczestnicy wycieczki zwiedzili
warszawską starówkę.
IX Gminny Konkurs Ortograficzny
21 listopada w Gimnazjum w Ksawerowie odbyła się
dziewiąta edycja konkursu ortograficznego dla uczniów naszej
gminy. Do zmagań zostali wyłonieni uczniowie z szóstych
klas Szkoły Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli
Zaradzyńskiej, Szkoły Podstawowej im. dr. Henryka Jordana
w Ksawerowie oraz pierwszych klas Gimnazjum w
Ksawerowie, dla których zawiłości polskiej pisowni nie mają
tajemnic. Łącznie dyktando napisało dwunastu uczniów.
Następnie zespołowo rozwiązywali zadania przygotowane

przez siebie oraz organizatora, Urszulę Pudlarz.
Indywidualnie I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii
zdobył uczeń Wojciech Wróbel ze Szkoły Podstawowej w
Ksawerowie, II miejsce – Agata Cieciorowska z
Gimnazjum w Ksawerowie, III – Zuzanna Janus ze Szkoły
Podstawowej w Ksawerowie. Wyrazy uznania, bo dyktando
było naprawdę trudne.
Natomiast drużynowo I
miejsce i tytuł
Mistrzowskiej Szkoły otrzymało Gimnazjum w Ksawerowie
w składzie: Agata Cieciorowska, Gracjan Majewski,
Patrycja Rypalska i Patrycja Sikora. Zespół uzyskał
najwięcej punktów, rozwiązując zadania o różnym stopniu
trudności.
Uczniowie zostali bardzo dobrze przygotowani przez
swoje nauczycielki języka polskiego, panie: Agnieszkę Figiel,
Sylwię Kiergiel, Katarzynę Kaźmierczak, Annę Hanszke.
Udział w VI Generalnym Zjeździe SKE dla Łodzi i
województwa łódzkiego
23 listopada 2012 r. w Centrum DydaktycznoKonferencyjnym im. Alcide de Gasperi Instytutu
Europejskiego w Łodzi miał miejsce VI Generalny Zjazd
Szkolnych Klubów Europejskich dla Łodzi i województwa
łódzkiego. Honorowy patronat nad imprezą objęło Biuro
Poselskie dr. Jacka Saryusza-Wolskiego w Łodzi. Szkolny
Klub Europejski działający przy Gimnazjum w Ksawerowie
reprezentowali uczniowie: Justyna Czajkowska, Paulina
Suchcicka, Klaudia Rogozińska, Bartłomiej Sobczak oraz
opiekunki klubu, panie Jadwiga Janczyk oraz Urszula
Pudlarz. W ramach zjazdu uczniowie mieli możliwość
obejrzenia pokazu bicia monety euro, mogli też wziąć udział w
konkurach przygotowanych przez Centrum Informacji o Euro
NBP. Zaprezentowali również scenkę teatralną na Temat
Roku: Europejski rok aktywności osób starszych i solidarności
międzypokoleniowej 2012. Klub Europejski z Ksawerowa miał
również możliwość przedstawienia swojego dorobku w formie
prezentacji multimedialnej przedstawiającej zdjęcia z
podejmowanych działań.
Informacja: Gimnazjum w Ksawerowie

Jesiennie i kolorowo
w przedszkolu
Jak co roku w przedszkolu odbył się ,,Bal Jesieni’’,
którego tegorocznym tematem wiodącym był ,,Bal owoców i
warzyw’’. Trudno nie doceniać roli, jaką warzywa i owoce
odgrywają w codziennej diecie. O tym jak zdrowe są owoce
i warzywa dzieci wiedzą już od pierwszych dni pobyty w
przedszkolu. Dzieci otrzymują do zjedzenia jabłka, banany,
śliwki, gruszki, marchewkę do schrupania, rzodkiewkę,
ogórki, paprykę.
W dniu balu wszystkie dzieci przyszły przebrane za różne
owoce i warzywa. Nawet nasze panie nie zapomniały założyć
owocowe i warzywne stroje.
Były tańce , zagadki i konkursy ekologiczne np. taniec na
gazecie, segregacja skarbów jesieni itp. Dzieci uczestniczyły
również w zabawach muzycznych i tańcach. Nie zabrakło
również poczęstunku składającego się z warzyw i owoców.

Tego dnia odwiedziła nas inspektor z Urzędu Gminy Jolanta
Godula, która przyniosła dzieciom nagrody zasponsorowane
przez Gminę Ksawerów, za co serdecznie dziękujemy.
Informacja: Gminne Przedszkole w Widzewie
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Wesoło w ŚDS

Nocna i świąteczna opieka
lekarska i pielęgniarska

Dzięki współpracy kierownik Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ksawerowie Ewy Szulbowskiej w listopadzie
w ŚDS odbyła się zabawa Andrzejkowa z udziałem
zaprzyjaźnionych placówek o podobnym profilu działalności.
Swoją obecnością zaszczycił nas Środowiskowy Dom
Samopomocy z Pabianic, oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej
również z Pabianic. Odbyła się zabawa taneczna, konkursy i
wróżby andrzejkowe.
W miesiącu grudniu w Naszym Domu odbędzie się spotkanie
opłatkowe z rodzinami naszych uczestników, oraz uroczysta
wigilia z zaproszonymi gośćmi z Urzędu Gminy, SP ZOZ
w Ksawerowie oraz Proboszczem tutejszej parafii.
Informacja: ŚDS w Ksawerowie

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Ksawerowie
Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 -16.00
Oferujemy:
treningi:
kulinarny, porządkowy, higieniczny,
z zaradności życiowej i funkcjonowania w życiu codziennym;
zajęcia terapeutyczne:
terapię plastyczną,
terapię techniczną, terapię ruchem,
zajęcia informatyczne, zajęcia krawieckie,
bukieciarstwo, muzykoterapię,
zajęcia relaksacyjne;
porady psychologa;
pomoc pracownika socjalnego;
śniadania i ciepły posiłek;
dowóz oraz dobre słowo, uśmiech, życzliwość, wsparcie…:)
ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCE!
ul Jana Pawła II 27 Ksawerów
tel./fax. 42 212 81 25
Informacja: ŚDS
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Pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w
godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo
w soboty, niedziele i święta.
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w
przychodniach w całej Polsce i zgłosić się do najbliższej
miejsca jego aktualnego pobytu.
Mieszkańcy Gminy Ksawerów mogą zgłaszać się np. do:
NZOZ Falck Medycyna w Pabianicach, ul. Konopnickiej
39a; tel. 42 225 95 81, 510 202 288, fax 42 225 57 88
(zlecenia na iniekcje)
NZOZ MEDAX – Pomoc Doraźna Łódź, ul. Cieszkowskiego
6; tel. 42 630 84 23, 515 178 549
W ramach nocnej i świątecznej opieki nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym
leczeniem,
- recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym,
- zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty,
Z pomocy nocnej i świątecznej opieki należy skorzystać w
razie:
- zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej infekcji
dróg oddechowych z gorączką szczególnie u małych dzieci i
osób starszych,
- bólów brzucha, nieustępujących pomimo stosowania leków
rozkurczowych,
- bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków
przeciwbólowych,
- biegunki i wymiotów szczególnie u dzieci i osób w
podeszłym wieku,
- zatrzymania stolca lub moczu,
- nagłego bólu krzyża, kregosłupa, stawów, kończyn itp.,
- zaburzeń psychicznych (w razie agresji i prób samobójczych
należy wezwać pogotowie ratunkowe)
- pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np.
zastrzyki) wynikające z ciągłości leczenia lub zlecone przez
lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki.
Informacja: SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”

Ośrodek Jovimed świątecznie
Świąteczna atmosfera w Ośrodku Jovimed zagościła
już 6 grudnia, kiedy to Podopiecznych Domu Seniora Jovimed
odwiedził Mikołaj z workiem prezentów.
21 grudnia w Ośrodku odbyła się pierwsza Wigilia Bożego
Narodzenia, w której wzięli udział Mieszkańcy i ich Rodziny.
Atmosfera Świąt panuje również w Centrum Rehabilitacji
Jovimed, które przygotowało dla pacjentów atrakcyjną ofertę
świąteczną.
Jovimed
Wellness
Club
zaprasza
do
korzystania
z promocyjnych
pakietów
np. wyszczuplających,
relaksujących i profilaktycznych, które w formie bonu
podarunkowego mogą również stanowić doskonały prezent dla
bliskich. Placówka proponuje również dodatkowe rabaty na
ofertę wellness, która pomoże Państwu powitać Nowy Rok
w świetnej formie.
Informacja: Ośrodek Jovimed

Sportowe wyniki klubu GKS Ksawerów

Wojewódzka Liga Michałowicz

Niemal stu młodych piłkarzy trenuje w ramach GKS Ksawerów, stowarzyszenia
sportowego działającego na terenie gminy Ksawerów. Kolejne 25 osób to Seniorzy.
Najmłodsi
W Klubie za piłką biegają już 7 i 8 latki. To najmłodsza grupa dzieci, powstała w
2011 roku. Ze względu na wymogi regulaminowe dzieci w tym wieku nie mogą
jeszcze brać udziału w rozgrywkach PZPN, ale ćwiczą już intensywnie. Zajęcia
prowadzi trener Arkadiusz Warchoń. W grupie ćwiczy 25 dzieci. Zajęcia odbywają
się we wtorki i czwartki w hali sportowej szkoły w Woli Zaradzyńskiej oraz na boisku
w Woli Zaradzyńskiej.
Rocznik 2003/2004
W grupie ćwiczy 28 dzieci, a trenerem jest Krzysztof Stefańczyk. Zajęcia odbywają
się w hali sportowej szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i w hali sportowej
gimnazjum w Ksawerowie oraz boisku w Woli Zaradzyńskiej. To młody narybek,
który w tym roku po raz pierwszy przystąpił do rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej w klasie Górski grupa H. W ramach rundy jesiennej w rozegranych 7 meczach
w 4 zwyciężyli. Jedem mecz zremisowali i przegrali 2 mecze. Razem strzelili
przeciwnikom 30 bramek, tracąc 23. Po rundzie jesiennej zajmują trzecie miejsce w
tabeli rozgrywek.
Rocznik 2000
Grupa powstała w 2010 roku. Pod okiem trenera Radosława Bieniasa trenuje 20
chłopców. Obecnie drużyna tego rocznika bierze udział w rozgrywkach ŁZPN w
Klasie Górski grupa A. Po rundzie jesiennej rozgrywek 2012/2013 drużyna zajmuje
10 miejsce w tabeli rozgrywek. W 13 rozegranych meczach zdobyli 15 punktów
strzelając 16 bramek przy 22 straconych. Pięć meczy zakończyło się naszym
zwycięstwem, a 8 przegraną. Trzeba podkreślić, że Patryk Poros ćwiczący w tej
grupie brał udział w meczach oraz konsultacjach kadry wojewódzkiej rocznika 2000
Rocznik 1998
Drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Stefańczyka występuje w lidze
wojewódzkiej klasy Michałowicz. W tej grupie wiekowej są jedynym reprezentantem
Powiatu Pabianickiego w rozgrywkach wojewódzkich, a przeciwnikami naszej
drużyny są renomowane kluby dużych ośrodków miejskich, takie jak: ŁKS Łódź,
Widzew Łódź, UKS SMS Łódź, GKS Bełchatów, Lechia Tomaszów, Pelikan Łowicz,
Boruta Zgierz oraz drużyny między innymi: Szadku, Moszczenicy, Wielunia czy
Kutna. Grając z tak znanymi i dużymi klubami piłkarskimi drużyna nasza po rundzie
jesiennej rozgrywek 2012/2013 zajmuje, bezpieczne od spadku 6 miejsce w tabeli
rozgrywek. W rozegranychb11 meczach chłopcy zdobyli 15 punktów wygrywając 5
meczy i przegrywając 6. Strzeliliśmy naszym przeciwnikom 34 bramki tracąc 23. W
grupie tej ćwiczy 22 chłopców, a zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu.
Należy wspomnieć, że w grupie tej ćwiczą wychowankowie klubu, którzy zostali
zauważenia przez trenerów młodzieży w ŁZPN. Na konsultacje oraz mecze
reprezentacji województwa łódzkiego powoływani byli: Konrad Poprawa, Szymon
Fraszak, Krzystof Brzozowski oraz Michał Pycio. Fakt ten świadczy o prawidłowej
pracy z młodzieżą w naszym klubie. To powód do dumy dla gminy i klubu.
Seniorzy
Drużyna ta występuje w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w klasie A
grupie I. Pozycja w tabeli oraz osiągnięte wyniki nie zaspakajają naszych ambicji i
aspiracji. Uważamy że drużynę stać na lepszą grę i awans do ligi okręgowej.

Nazwa

M

P

1

UKS SMS Łódź

11

2

GKS Bełchatów

11

3

Akademia Piłkarska
ŁKS

4

B-

Z

R P

30 62

4

10

0 1

28 34

5

9

1 1

11

25 29

11

8

1 2

Lechia 1923
Tomaszów

11

23 45

14

7

2 2

5

Widzew Łódź

11

22 45

10

7

1 3

6

GKS Ksawerów

11

15 34

23

5

0 6

7

MKS Kutno

11

13 35

39

40

1 6

8

WKS Wieluń

11

12 40

38

4

0 7

9

Włókniarz
Moszczenica

11

10 15

32

3

1 7

10

MKP Boruta Zgierz

11

9

22

31

3

0 8

11

MUKS Pelikan Łowicz

11

7

18

28

2

1 8

12

LKS Victoria Szadek

11

0

2

14
6

0

0 1
1

Łódzka Klasa Górski grupa A
Nazwa

M

B+

B-

Z

1

ŁKS Łódź

13 36

52

6

12 0 1

2

Widzew Łódź

13 34

50

8

11 1 1

3

UKS SMS Łódź

13 33

54

5

11 0 2

4

Sport Perfect

13 23

41

11

7

2 4

5

ZKS Włókniarz Zgierz

13 20

31

26

6

2 5

6

CHKS Łódź

13 19

29

36

6

1 6

7

Stal Głowno

13 19

24

41

6

1 6

8

MKS Metalowiec Łódź

13 16

27

22

5

1 7

9

MKP Boruta Zgierz

13 16

17

38

5

1 7

10

GKS Ksawerów

13 15

16

22

5

0 8

11

Kolejarz Łódź

13 15

14

37

5

0 8

12

Orzeł Łódź

13 9

18

49

2

3 8

www.gksksawerow2003.futbolowo.pl
Legenda
W tabelach rozgrywek podano
skróty, poniżej wyjaśnienie:
„M” - mecze
„P -” - punkty
„B+” - bramki zdobyte
„B-” - bramki stracone
„Z” - zwycięstwa
„R” - remisy
„P” - porażki

Łódzka Klasa Górski grupa H
Nazwa

M

P

B+

B-

Z

R P

1 UKS SMS Łódź

7

21

93

11

7

0 0

2 Sport Perfect

7

15

37

40

5

0 2

3 GKS Ksawerów

7

13

30

23

4

1 2

4 PTC Pabianice

7

10

19

30

3

1 3

5 LUMKS Tuszyn

7

9

38

40

3

0 4

6 Zjednoczeni Stryków

7

8

28

37

2

2 3

7 ZKS Włókniarz Zgierz

7

3

22

53

1

0 6

8 Pogoń—Elbląg Zduńska
Wola

7

3

21

54

1

0 6

P

R P

R P

Łódzka Klasa A grupa I

Informacja GKS Ksawerów
Informacje sportowe dotyczące
rozgrywek GKS Ksawerów również
na stronie:

B+

Nazwa

M

B+

B-

Z

1

UKS SMS Łódź

11 30

P

46

7

10 0 1

2

Włókniarz
Konstantynów Łódzki

11 27

41

11

9

0 2

3

LKS Iskra Dobroń

11 22

47

21

7

1 3

4

MKS 2000 Tuszyn

11 20

31

18

6

2 3

5

LKS Orzeł Piątkowisko

11 19

23

26

6

1 4

6

RKS Łódź

11 17

31

33

5

2 4

7

GKS Ksawerów

11 17

28

25

5

2 4

8

UKS Lipniacy

11 14

24

31

4

2 5

9

Orlik Sobień

11 12

22

34

4

0 7

10

LKS Jutrzenka Bychlew

11 7

15

41

2

1 8

11

GKS Burza Pawlikowice 11 6

14

43

2

0 9

12

Tęcza Brodnia

12

44

0

1 10

11 1
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Tam gdzie robią bombki
W październiku uczniowie kilku klas z Gimnazjum w
Ksawerowie zwiedzili fabrykę ozdób choinkowych w
Piotrkowie Trybunalskim. Mieli możliwość obserwowania, w
jaki sposób ze szklanej przezroczystej rurki powstają kolorowe
błyskotki o przeróżnych kształtach. Poznali wszystkie etapy
wyrobu ozdób: najpierw z rozgrzanej szklanej rurki jest
wydmuchiwana kula o określonym rozmiarze. Bombki o
wymyślnych kształtach (gwiazdki, domki, mikołaje itp.)
powstają w specjalnych formach. Następnym etapem jest
posrebrzanie. Dopiero wtedy ozdoby można zanurzyć w
wybranej farbie i wreszcie rozpoczyna się etap najciekawszy –
ręczne malowanie. Wymaga to niezwykłej precyzji i
dokładności, gdyż każda bombka w danej serii musi być
przecież taka sama. Pędzelkiem nanosi się wzorki specjalnym
klejem, a następnie obsypuje się bombkę kolorowym brokatem,
który pozostaje na kleju, później rysuje się dalsze elementy
wzoru i obsypuje innym kolorem brokatu. W ten sposób mogą
powstać niezwykłe błyskotki. O trudach tej pracy gimnazjaliści
mogli przekonać się na własnej skórze, ponieważ na
zakończenie zwiedzania fabryki własnoręcznie malowali ozdoby
choinkowe, które z pewnością zawisną na zielonym drzewku w
ich domach już w najbliższe święta. Ten etap wycieczki był
chyba najciekawszy, gdyż wszyscy z wielkim zaangażowaniem
oddali się tworzeniu małych dzieł sztuki. Uczniowie dowiedzieli
się również, że te cudeńka, których powstawanie obserwowali,
to zamówienia już na następne święta Bożego Narodzenia.
Ozdoby na ten rok już płyną na statkach nawet do Australii,
ponieważ większość zamówień pochodzi nie tylko spoza Polski,

Chleba naszego...
Pełnoziarnisty chleb na zakwasie to bardzo istotny
składnik zdrowej i zbilansowanej diety. O zaletach takiego
pieczywa dowiedzieli się uczniowie Zespołu Szkół CKR w
Widzewie na wykładzie dr Agaty Lange, specjalistki d/s
metabolizmu dzieci, młodzieży i dorosłych. W czasie prelekcji
poruszona została również tematyka
zasad zdrowego żywienia
oraz
zbilansowanej
diety.
Wystąpienie
zainaugurowało kampanię Tydzień
Chleba na Zakwasie w Szkole 2012
zorganizowaną z inicjatywy fundacji
Dobre Życie i pod patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sponsorem
tegorocznej akcji w ZSCKR była
Agencja Rynku Rolnego Oddział w
Łodzi.
Tydzień Chleba na Zakwasie to
działania o charakterze dydaktycznym
i wychowawczym mających na celu
kształtowanie świadomości konsumenckiej oraz właściwych nawyków
żywieniowych młodzieży. Służyły temu lekcje wychowawcze
oraz praktyczne zajęcia wyrabiania i wypieku chleba. Smak i
zapach upieczonego przez uczniów pieczywa mogliśmy docenić
w czasie jego degustacji. Społeczność szkolna i zaproszeni goście
poznali różne wypieki wzbogacone o suszone owoce, zioła i
miód. Wystawy tematyczne: Chleb jako ważny symbol w polskiej
tradycji, Regionalne przepisy chleba na zakwasie, Chleb i jego

Wyjątkową wyprawę do fabryki bombek
wykonaniem bombki według własnego pomysłu

gimnazjaliści

ale spoza Europy. Produkcja bombek trwa tutaj cały rok, a
piotrkowska fabryka realizuje wiele ozdób na specjalne
zamówienia, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów
dotyczącymi wzorów. Wycieczkę zorganizowały panie Marzena
Osmelak-Sajdak i Agnieszka Figiel.
Informacja: Gimnazjum w Ksawerowie
rodzaje w zawodowym języku angielskim wzbogaciły wiedzę
uczniów o chlebie na zakwasie oraz jego znaczeniu w polskiej
kulturze.
Młodzież pionu gastronomicznego naszej szkoły wzięła udział w
quizie na temat znajomości zasad zdrowego żywienia. Pytania
dotyczyły przygotowywania i przechowywania zakwasu,
składników potrzebnych do wypieku pieczywa, wartości
odżywczych chleba oraz zawodowego słownictwa w języku
angielskim. Laureatami konkursu zostali:
Paulina
Pawłowska,
Angelika
Banaszek,
Marta
Wymysłowska,
Adrian
Pietrzykowski,
Jakub
Kulikowski i Justyna Leśniewska.
Podczas Tygodnia Chleba na zakwasie w
Szkole 2012 zostały opracowane ulotki i
broszury
zawierające
sprawdzone
przepisy na różne rodzaje chleba.
Receptury te będą wykorzystywane na
zajęciach w pracowni gastronomicznej, a
także podczas domowych wypieków.
Tegoroczna
edycja
akcji,
którą
kierowały:
Ewa
Gałaj,
Aneta
Jędraszek, Anna Lizak i Agata
Witkowska, spotkała się z dużym
zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej.
Przeprowadzenie kampanii wspierali zaproszeni do współpracy
nauczyciele przedmiotów zawodowych: Marcin Kolasiński,
Mariola Pikura, Beata Rzekiecka – Seweryn, Adam Skupiński
i Agnieszka Tworkowska.
Informacja: ZSCKR w Widzewie

ECHO GMINY KSAWERÓW
WYDAWCA: Gmina Ksawerów - jednostka samorządu terytorialnego; 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h.
Redakcja, przygotowanie do druku: Aneta Kosiorek; e-mail: a.kosiorek@ksawerow.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.
Druk: Drukarnia WIST, 95-100 Zgierz, ul. Barona 8b. Miesięcznik, nakład: 1000 egz.
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zakończyli

