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egzemplarz bezpłatny

Szanowni mieszkańcy,

W numerze

Minął kolejny rok. Bardzo ważny, bo dynamiczny i perspektywiczny dla naszej
gminy. Rok zapisany wspólnym wysiłkiem i ważnymi zmianami.
Życzę wszystkim, aby obecny 2019 rok był równie udany. Aby przyniósł nam
wszystkim pomyślność, sukcesy, realizację marzeń oraz udanych przedsięwzięć.
Niech to będzie dobry czas.
Naszej małej Ojczyźnie życzę, by nadal pomyślnie się rozwijała. By niezmiennie
cieszyła się szacunkiem i uznaniem społeczności, bo w gminie Ksawerów warto
mieszkać, pracować, warto żyć!
wójt Adam Topolski

Wigilijne spotkanie uczestników
ŚDS -u

Będzie remont linii tramwajowej
z Łodzi, przez Ksawerów do Pabianic!
Fot. UG Ksawerów

Fot. Red.
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Piechotą do setki! - jubilat
Kazimierz Dobrzycki
Fot.
Fot. Red.
Red.

FOTKA Z SESJI
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Mistrzostwo świata - wytańczone
marzenie Sandry

Nowy marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber (z prawej) oraz wójt gminy
Ksawerów Adam Topolski podczas konferencji prasowej w zajezdni tramwajowej
przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi. W tle wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Łódzkiego Krzysztof Ciebiada. strona 2
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Będzie remont linii tramwajowej
z Łodzi, przez Ksawerów do Pabianic!
10 stycznia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zgodziło
się na przeprowadzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Łódzkiego. Co to oznacza? Dodatkowe środki finansowe
na wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji linii tramwajowej
41 z Łodzi, przez Ksawerów do Pabianic.

Natalia Dębska sołtysem Nowej Gadki
Podczas zebrania wiejskiego w Nowej Gadce (14 stycznia w poniedziałek),
w związku z upływem kadencji sołtys Beaty Ścibór, mieszkańcy sołectwa
wybrali na kolejną 4-letnią kadencję nową sołtys i radę sołecką.
Fot. K.Karcz

Fot. UG Ksawerów

Nowa sołtys Natalia Dębska (z prawej) wspólnie z obecną radą

Ksawerów i Pabianice - dwa samorządy i wspólne starania o utrzymanie
i remont tak potrzebnego tramwaju. Od prawej (pierwszy plan) stoją:
prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, marszałek woj. łódzkiego
Grzegorz Schreiber oraz gospodarz naszej gminy wójt Adam Topolski

16 stycznia br. wójt gminy Ksawerów Adam Toplski wspólnie z prezydentem
Pabianic Grzegorzem Mackiewiczem wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego
z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Łódzki Tramwaj
Metropolitarny: etap Pabianice - Ksawerów". Wnioskowana kwota
to ok. 12 mln (maksymlana, jaką marszałek mógłby przyznać samorządom).
23 stycznia w środę, podczas konferencji w zajezdni tramwajowej
przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber
poinformował, że przekaże tę kwotę na potrzebny remont.
- Wszystko w rękach państwa. My brakujące środki, które możemy
przeznaczyć, chcemy wam dać. W waszych rękach jest zdobycie dalszego
finansowania, abyśmy niebawem mogli pojechać wyremontowaną linią
i dotrzeć z Łodzi do Pabianic - powiedział Grzegorz Schreiber.
Ksawerów do inwestycji dołoży łącznie ok. 23 mln zł (z czego 14 mln zł
to kwota dofinansowania). Wkład Pabianic to ok. 123 mln zł.
- Dla gminy Ksawerów będzie to duże obciążenie, ale cieszę się, że decyzja
zapadła i stulatek będzie dalej funkcjonował - powiedział wójt Adam
Topolski.
Umowę na remont torowiska i trakcji, a także budowę miejsc parkingowych
nowych przystanków i drogi rowerowej powinno udać się podpisać w tym
roku. Wartość inwestycji to ok. 146 milionów złotych.
Redakcja
Fot. UG Ksawerów

Pani Natalia Dębska otrzymała najwięcej głosów poparcia (spośród trzech
zgłoszonych kandydatur). W skład nowej rady sołeckiej weszli: Agnieszka
Buczek, Marek Gajdzicki, Adam Herbich, Maria Małecka, Sławomir
Trojanowski oraz Piotr Wesołowski.
Co skłoniło Panią do kandydowania w wyborach na sołtysa?
W Nowej Gadce mieszkam od urodzenia i jestem bardzo emocjonalnie
związana z tym miejscem. Losy naszej wsi i jej mieszkańców
nie są mi obojętne, dlatego postanowiłam aktywnie zaangażować się w życie
naszej społeczności. Chcę mieć realny wpływ na rozwój Nowej Gadki i dbać
o to, aby nasze miejsce zamieszkania było przyjazne i przyjemne
wszystkim mieszkańców gminy.
Czym, wspólnie z radą sołecką, chciałaby Pani zająć się w pierwszej
kolejności?
Bez wątpienia pierwszym krokiem będzie dokończenie działań rozpoczętych
przez moich poprzedników, mam tu w szczególności na myśli wyposażenie
i oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy. Chcielibyśmy, aby stała
się ona miejscem integracji naszych mieszkańców. Bardzo istotnym
tematem jest stan dróg oraz kanalizacja, czym również chcielibyśmy
się zająć.
Kilka słów o sobie?
Jestem absolwentką Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechniki Łódzkiej. Studia na kierunku Biotechnologia Środowiska
ukończyłam w 2014 r. zdobywając stopień magistra. Ponadto ukończyłam
studia z zakresu Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz studia
podyplomowe z Zarządzania i Zarządzania Systemami Jakości. Obecnie
pracuję jako Pełnomocnik ds. Jakości w firmie znajdującej się w naszym
powiecie. Wolne chwile spędzam aktywnie – zwiedzając okolicę na rowerze
bądź pływając na pobliskim basenie.
W jaki sposób mieszkańcy mogą się z Panią skontaktować?
Zapraszam do kontaktu wszystkich mieszkańców Nowej Gadki
zainteresowanych rozwojem naszej społeczności. We wszelkich sprawach
skontaktować się można ze mną telefonicznie pod numerem 530 347 200
lub e-mailowo pisząc pod adres: solectwonowagadka@gmail.com

Tramwaj linii 41 jest nierozłącznym elementem krajobrazu centralnej
części Ksawerowa i potrzebnym środkiem transportu
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Nowemu sołtysowi i całej radzie sołeckiej życzymy skutecznej i owocnej
działalności na rzecz naszej "małej Ojczyzny", sukcesów i dobrej współpracy
z mieszkańcami!
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Wigilijne spotkanie uczestników ŚDS-u
19 grudnia ub.r., w ciepłej i rodzinnej atmosferze, odbyło się uroczyste
spotkanie wigilijne uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
wFot.
Ksawerowie
oraz zaproszonych gości.
K.Karcz
Włodarze naszej gminy, wójt Adam Topolski oraz przewodniczący rady
Arkadiusz Jędrzejczyk złożyli zebranym świąteczne życzenia, a proboszcz
ksawerowskiej parafii ks. kan. Stanisław Bracha przybliżył wszystkim istotę
Bożego Narodzenia. Uroczystą atmosferę zapewnili młodzi wokaliści
dziecięcej Scholi "Jezusowe Promyczki i Promyki". Nie zabrakło wspólnego
kolędowania i tradycyjnych, wigilijnych potraw. Zgodnie ze świątecznym
rytuałem, wszyscy goście otrzymali symboliczne upominki.

Pan Bolesław Rosiak - najstarszy gość spotkania
- w tym roku skończy 100 lat!

Redakcja

Wszyscy uczestnicy otrzymali świąteczne upominki
Goście uroczystego spotkania

Świąteczno - Noworoczne życzenia przekazali zebranym włodarze gminy
oraz ks. proboszcz Stanisław Bracha

Występ Jezusowych Promyczków
Fotografie wykonała redakcja
nr 1/2019
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Wielka Orkiestra w małym Ksawerowie - kwestował GDKzB i strażacy z OSP
13 stycznia zagraliśmy w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pomaganie jest dziecinnie proste!
W programie przygotowanym przez GDKzB w Ksawerowie znalazły się takie
atrakcje jak m.in.: Strefa Fit Orkiestry (zajęcia Pilates, Body Shape i Zumba),
aukcja PRZYDASI oraz spektakl "Igły i szpilki, czyli nasza mała wojna". Ile
datków udało się zebrać i jak hojni byli nasi mieszkańcy? O tym
poinformujemy już niebawem.
GDKzB
Fot. GDKzB w Ksawerowie

Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku druhowie z naszej
jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej wsparli kolejny finał WOŚP
w Pabianicach (druhowie zebrali 2800 zł).
Strażaków mogliśmy spotkać podczas "ściskawy" na Starym Rynku oraz
od godz. 12.30 pod Urzędem Miasta, gdzie kwestowali razem z pabianickim
ZWIK-iem. Później, bo od godz. 15.00, druhowie (wspólnie z innymi
jednostkami z terenu całego powiatu) zbierali datki na terenie parkingu
Centrum Handlowego"Echo", gdzie wszyscy chętni mogli zasiąść
za kierownicą nowoczesnej Scanii, przymierzyć hełm czy obejrzeć
profesjonalny sprzęt używany podczas akcji do ratowania ludzkiego życia
i mienia. Ilu młodych entuzjastów zasili w przyszłości strażackie grono? Tego
jeszcze nie wiemy. Patrząc z jakim zainteresowaniem i błyskiem w oku
oglądali strażackie wozy, na pewno będzie ich sporo.
OSP Wola Z.
Fot. 113 PWGZ Czarne Perełki

Podczas aukcji PRZYDASI można było nabyć hulajnogę, gry planszowe,
sprzęt elektroniczny i AGD, czy...mini czołg

Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

Druhowie z Woli podczas 27. finału WOŚP z zuhami 113 PWGZ Czarne Perełki

Pamiętaj o zimowych obowiązkach
właściciela nieruchomości!!!

Radni reprezentują Nas - mieszkańców w Urzędzie Gminy Ksawerów. Jako
przedstawiciele lokalnej władzy troszczą się o nasze sprawy w radzie
gminy i innych instytucjach samorządowych. Czy wiesz, który radny
reprezentuje Ciebie?
Radny Maciej Bartos - okręg nr 1
Okręg ulic: Giełdowa, Letnia, Rzepakowa, Słonecznikowa, Słowackiego,
Szkolna, (strona nieparzysta), Szkolna nr 14, Tulipanowa, Zachodnia
od nr. 42 do końca (strona parzysta).
Maciej Bartos od 8 lat zasiada w lokalnym
samorządzie. W poprzedniej kadencji pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
W ub. r. po raz trzeci zdobył mandat radnego
gminy, obejmując stanowisko
przewodniczącego Komisji Budżetu
i Gospodarki.

Fot. Shutterstock

Fot. Archiwum

Kontakt - dyżury w Urzędzie Gminy Ksawerów (ul. Kościuszki 3h,
II p. obok sekretariatu) w każdy poniedziałek w godzinach 16.00 - 17.00.
Radna Teresa Wołosz-Chałada - okręg nr 2
Okręg ulic: Kwiatowa, Szkolna do nr. 14T z wyłączeniem nr. 14 (strona
parzysta), Wieczysta, Zacisze, Zachodnia od nr. 2 do nr. 40Ł (strona
parzysta).

Zimą powinniśmy odśnieżać również poza terenem naszej posesji
Pamiętajmy, że obowiązki związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają
także poza teren posesji i obejmują oczyszczanie oraz zimowe utrzymanie
chodników, ciągów pieszych, schodów terenowych bezpośrednio przylegających
do nieruchomości.
Czysto i bezpiecznie powinno być więc przed domami jednorodzinnymi, blokami,
szkołami, sklepami, a także działkami niezagospodarowanymi. Pod pojęciem
właścicieli nieruchomości - zgodnie z ustawą - rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. Oprócz odpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku,
na właścicielach ciąży odpowiedzialność cywilna za skutki ewentualnych wypadków
spowodowanych brakiem dbałości o chodnik.

Fot. Archiwum

Teresa Wołosz-Chałada w ostatnich
wyborach samorządowych po raz trzeci
zdobyła mandat radnej gminy. Jest
członkinią Komisji Budżetu, Gospodarki,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art.
5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Redakcja
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Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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Piechotą do setki! - jubilat Kazimierz Dobrzycki

Pan Kazimierz Dobrzycki (siedzący z kwiatami) z najbliższą rodziną i przedstawicielami gminnego samorządu
Pan Kazimierz Dobrzycki 1 stycznia obchodził swoje urodziny. I nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że urodził się w 1919 roku! Tak,
to nie pomyłka, Pan Kazimierz skończył właśnie 100 lat!
Siedzę w przytulnym pokoju wraz z córką i wnuczką jubilata. Próbuję
się dowiedzieć jak to się stało, że rodzina zamieszkała w Ksawerowie
bo wiem, że nie pochodzą stąd.
- A to ciekawa historia. Moja córka sprowadziła nas ponad 50 lat temu
w to miejsce – mówi z uśmiechem Pan Kazimierz.
- Tak, to prawda – rozpoczyna opowieść córka jubilata. Pochodzimy z Łodzi,
mieszkaliśmy przy ul. Rzgowskiej w domu z pięknym ogrodem. W latach
60. ub. w. przenieśliśmy się na wieś, do gospodarstwa dziadków niedaleko
Szczercowa. Nigdy nie lubiłam wsi, za nic nie chciałam tam mieszkać, więc jak
tylko trafiała się okazja uciekałam do Łodzi, do ciotki. Po prostu, wsiadałam
w autobus i jechałam. Proszę sobie wyobrazić małą, ośmioletnią dziewczynkę
podróżującą bez opieki? Strach pomyśleć. Rodzice nie mieli ze mną łatwego
życia! I takie ucieczki zdarzały się dość często. W końcu rodzice dali
za wygraną i opuściliśmy wieś. Znaleźliśmy nasz dom tutaj, w Ksawerowie,
z dużym ogrodem. Kocham to miejsce i nie zamieniłabym na żadne inne.
Chociaż wiem, że tata tęskni za prawdziwą wsią. Tą z lat swojej młodości.
- Oj tak, tak – przytakuje Pan Kazimierz. Uprawiałem ziemię i handlowałem
końmi, bo do handlu smykałkę miałem od dziecka. Kochałem konie
i szanowałem ich pracę. Dzięki koniowi mogłem przeżyć w trudnych czasach,
bo obrobił moje pole i jeszcze pole sąsiada. Zaczynałem od 4 ha ziemi,
a skończyłem na 25 ha. Później pracowałem w fabryce, ale o wsi nigdy
nie zapomniałem.
Panie Kazimierzu, powspominajmy Pana młodzieńcze lata. To był przecież
czas wojny. Jak Pan sobie wtedy radził?
- Jakoś trzeba było. W Łodzi żyło się bardzo ciężko. Chociaż mama pracowała
brakowało wszystkiego, ale przede wszystkim żywności. Najgorzej było już
pod koniec wojny. Na wsi o żywność było łatwiej, za to trudno było zdobyć
kartki na inne, niezbędne produkty. Więc ja, urodzony handlarz, starałem
się temu jakoś zaradzić. Dostarczałem do miasta słoninę, kiełbasę, mięso
a w zamian dostawałem od mamy i innych ludzi kartki na które można było
kupić naftę czy sól. I tak krążyłem między Szczercowem i Łodzią pokonując
co kilka dni 120 kilometrów w obie strony. Chodziłem leśnymi ścieżkami,
omijałem główne drogi dźwigając na plecach nawet 20 kilogramów bagażu.
Byłem silny, młody, dawałem radę.
nr 1/2019

Gratulacje i życzenia przekazali jubilatowi wójt Adam Topolski
oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Anna Szcześniak-Rydz
I nie bał się Pan? Przecież za taki handel można było trafić do niemieckiego
obozu!
- No i trafiłem, nawet dwa razy. Niemcy złapali mnie raz z towarem w lesie pod
Pabianicami. Wywieźli w jakieś straszne miejsce, nie pamiętam gdzie.
Za to pamiętam głód, którego nie można sobie wyobrazić. Jedliśmy tylko
łupiny ziemniaczane pod warunkiem, że udało się je zdobyć walcząc
o nie z innymi więźniami. I tak przez trzy miesiące. Potem przenieśli mnie
do obozu w Łodzi na Lublinku – wspomina wzruszony Pan Kazimierz i zamyśla
się.
- Dobrze znam tę historię, bo tata często ją opowiadał – kontynuuje córka.
Przy pierwszej, nadarzającej się okazji pokonał wraz z dwoma kolegami druty
kolczaste i uciekł z obozu. Ukryli się w stodole u znajomych gospodarzy.
W kryjówce zrobionej w stercie słomy spędzili długie, zimowe miesiące. Tylko
w nocy wychodzili na chwilę rozprostować kości. Ale się udało i Niemcy ich
nie znaleźli.
Wróćmy do teraźniejszości. Jak Dziadek spędza najchętniej czas? - pytam
wnuczkę Pana Kazimierza.
- Dziadek nadal jest aktywny i zachłanny na życie. Lubi spacerować i gdyby
nie kłopoty ze zdrowiem zatańczyłby jeszcze na niejednym weselu. Interesuje
się polityką, ogląda telewizję i czyta gazety. No i cały czas sprzedawałby
i kupował. Mówi, że jak uskłada odpowiednią sumę pieniędzy to pojedzie
na wieś i kupi ziemię. Dla wnuków. Najważniejsze, że ma cel który motywuje
go do życia - dodaje z uśmiechem wnuczka jubilata.
Rozmawiał Bartosz Chmiela / Fotografie wykonała redakcja
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ROZMOWA WYDANIA
Fot. Archiwum

Mistrzostwo świata
- wytańczone marzenie Sandry
Zapraszam na rozmowę z Sandrą Nowak, 16-letnią mieszkanką Ksawerowa,
której największą pasją jest taniec a drogowskazem na życie motto
"Nie narzekaj, że masz pod górkę, skoro zmierzasz na szczyt".
Fot. Archiwum

Cała kadra narodowa wraz z trenerami
Natomiast w grudniu ub.r. mistrzostwo Polski w formacjach. Startuję
również w zawodach lokalnych np. w "Łódzkich Konfrontacjach",
czy "Pejzażach Tanecznych" w Górze Kalwarii.

Sandra Nowak (biały kostium) w pozycji baletowej
Opowiedz naszym czytelnikom o początkach Twojej przygody z tańcem?
Taniec to nie był mój pomysł, tylko mojej mamy oraz jej koleżanki
(uśmiech). Pomyślały, że trzeba dzieciom zorganizować jakieś ciekawe
zajęcie po lekcjach. I tak, 6 lat temu znalazłam się w jednym z łódzkich
klubów tanecznych, z którym jestem związana do dzisiaj.
W jakim stylu czujesz się najlepiej?
Jestem wszechstronna, tańczę hip-hop, taniec nowoczesny a także balet.
Najbardziej lubię jednak taniec nowoczesny.

Wróćmy na chwilę do Chorwacji. Jak wyglądały te, tak szczęśliwe dla Ciebie,
mistrzostwa świata?
Zmagania zawodników trwały 6 dni. Było bardzo dużo drużyn z całego
świata, nawet z tak egzotycznego kraju jakim jest Gibraltar. Dla nas
najgroźniejszymi rywalami były Litwa i Rosja. Tancerze podzieleni byli
na cztery kategorie wiekowe: młodzicy, kadeci, juniorzy i młodzieżowcy.
Ja tańczyłam w grupie juniorów. Pierwszego dnia była parada otwierająca
mistrzostwa. Drugiego dnia, już podczas zawodów, prezentowali
się tancerze dance show - czyli w tańcu bez akrobacji. W kolejnych dniach
były tańce z akrobacjami i rekwizytami, czyli fantazy oraz free dance,
czyli pomieszanie stylów. Oprócz tego disco slow, disco dance i występy
solistów. Codziennie wracałyśmy około północy do hotelu, aby rankiem
kolejnego dnia - często już przed godziną 6.00 - jechać na kolejne zawody.
Opłaciło się! Jestem bardzo szczęśliwa zwłaszcza, że to były moje pierwsze,
tak poważne zawody.
A plany na przyszłość? Oczywiście te związane z tańcem!
Chciałabym nadal rozwijać swoje umiejętności taneczne, oczywiście
w dotychczasowym klubie i z moją trenerką. Po cichu marzę żeby
w przyszłości trenować dzieci, mieć swoją grupę. W moim klubie, tancerki
które skończyły 18 r. ż. mają swoje grupy i prowadzą swoje solistki.
Nie ukrywam, że po cichu też na to liczę.
Fot. Archiwum

Jesteś solistką, czy tańczysz w grupie ?
Tańczę w mini formacji i formacji. To są grupy taneczne. Pierwsza może
liczyć do 7 tancerzy a druga jest liczniejsza - bo do 23 tancerzy. Kiedyś
myślałam o tańcu solowym, ale nie starczyłoby mi czasu na wszystkie
treningi. Pozostałam więc przy formacjach i bardzo dobrze się w nich czuję.
Zwykle trenuję 2 razy w tygodniu po 3 godziny, a przed zawodami nawet
codziennie po 3 lub 4 godziny.
W powszechnej opinii tancerze muszą specjalnie dbać o siebie, przestrzegać
ściśle diety… Co Ty na to ?
Dużo osób tak myśli, ale uważam, że to jest mit. Jem wszystko na co mam
ochotę, oczywiście w rozsądnych ilościach. Nie ograniczam się w żaden
sposób.
Twoje coraz większe sukcesy świadczą dobitnie o tym, że pasja poparta
ciężką pracą przynosi wspaniałe efekty. Jesteś przecież mistrzynią Polski
i Świata!
To prawda. W maju 2018 r. na zawodach w Chorwacji wraz z moją mini
formacją zdobyłam mistrzowski tytuł.
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Czy spotkały Cię podczas występów jakieś trudne, nietypowe sytuacje? Może
paraliżujący stres i potrzeba improwizacji?
Czasami zdarzają się sytuacje, w których tancerka przez moment
improwizuje. Znamy na pamięć choreografię przygotowaną na dany występ,
nie mniej czasami zdarzają się nieplanowane sytuacje (uśmiech).
Nietypowych zdarzeń nie przypominam sobie, ale mogę powiedzieć, że moja
trenerka jest nietypowa. Traktuje nas jak swoje dzieci, a sala treningowa
jest naszym drugim domem. To bardzo ważne, bo wpływa na atmosferę
w zespole.
Jesteś rodowitą mieszkanką Ksawerowa?
Od 13 lat mieszkam w Ksawerowie i jestem z tego bardzo dumna. Nasza
gmina cały czas się rozwija i pięknieje.
Co robisz gdy nie tańczysz? Jakieś hobby?
Taniec to całe moje życie, poświęcam mu każdą wolną chwilę.
Widzę, że jesteś bardzo zdeterminowana. Masz swojego idola tanecznego
na którym się wzorujesz? A może jest choreografia, którą w przyszłości
chciałabyś zatańczyć?
Raczej nie, tańczę najlepiej jak potrafię. Nie wzoruję się na nikim. Moim
priorytetem jest to, żebym była wzorem dla kogoś, kto równie mocno jak
ja pokocha taniec. Oglądam wiele filmów z różnymi układami,
choreografiami i wszystko co mi się w nich podoba, wdrażam doskonaląc
swój warsztat taneczny.

Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
Od 1 stycznia br. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), na podstawie
której o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice
i Fot.
małżonkowie
rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
Archiwum
troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili złożenia wniosku.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie zaprasza mieszkańców
gminy Ksawerów, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
bądź rodziny wielodzietne, które do tej pory nie ubiegały się o Kartę Dużej
Rodziny do składania wniosków o wydanie karty. Nowy formularz wniosku
wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Kościuszki
3H (I piętro, pok. 103 budynku Urzędu Gminy Ksawerów) bądź na stronie
internetowej www.ksawerow.naszops.pl, w zakładce formularze
do pobrania.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ksawerowie pod nr telefonu 42 213 89 91 lub 511 459 724.
GOPS Ksawerów
Fot. red

OGÓLNOPOLSKA
KARTA DUŻEJ RODZINY

Fot. Red.

Masz pomysł na firmę? Załóż ją on-line
Gratulacje i specjalne wyróżnienie przekazał naszej mistrzyni
gospodarz gminy - wójt Adam Topolski
Gdzie można podziwiać Twój talent, oczywiście oprócz sali treningowej
i zawodów ?
Wraz z moją formacją występuję na różnych pokazach. Swoim tańcem
uświetniłyśmy otwarcie nowego Stadionu Miejskiego Widzewa Łódź.
Miałyśmy stroje w barwach klubowych i tańczyłyśmy hip-hop z balonami
wypełnionymi helem.
Na koniec naszej rozmowy poproszę Cię o kilka słów do młodych
mieszkańców naszej gminy, którzy być może poszukują swoich pasji
a czasem boją się spróbować.
Nie ma się czego bać, trzeba próbować. Kluczem do znalezienia swojej pasji
jest szukanie. Nie można się poddawać! Trzeba po prostu spełniać swoje
marzenia, nawet te najmniejsze. Bo lepiej mieć małe marzenia i móc
je spełniać, niż mieć duże i tylko o nich mówić.
Sandra bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również, pozdrawiam serdecznie czytelników Echa Gminy Ksawerów
i życzę samych sukcesów w 2019 roku!

Specjalnie dla przedsiębiorców uruchomiony został nowy serwis
informacyjno-usługowy. Pod adresem www.biznes.gov.pl znajdziesz
wszystkie niezbędne informacje.
Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć
i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc
w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności
oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia
firmy.
W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze.
Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski
do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje
biznesowe sprawy przez internet. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe
informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach
i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Biznes.gov.pl

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Z mistrzynią Sandrą Nowak rozmawiał Bartosz Chmiela
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Rozpalanie w piecu od góry - czyściej i oszczędniej
Wykorzystując ten sposób na ekonomiczne spalanie węgla i drewna
ogrzejesz dom ok. 30% taniej i nawet do 80% czyściej!

Palenie od góry jest procesem cyklicznym. Wrzuca się na początku
określoną ilość opału, rozpala i czeka do jej wypalenia aby później rozpalić
od nowa. Nie ma możliwości żeby dołożyć w trakcie spalania opał od spodu.
Dla osób przyzwyczajonych do dokładania węgla "co godzinę", może
się to wydać dziwne, ale palenie bez dokładania jest możliwe i całkiem
proste – to głównie zmiana nawyku. Optymalnym rozwiązaniem jest
jednorazowe nałożenie odpowiednio dużej porcji węgla, a następnie
kontrolowanie temperatury na kotle ilością wpuszczanego powietrza.
Paliwo będzie się optymalnie wypalało przez kilka godzin.

W tegorocznym sezonie zimowym, podobnie jak w latach poprzednich,
powraca temat smogu. Jakość powietrza w naszym regionie pozostawia
wiele do życzenia, czego głównym powodem są stare piece węglowe oraz
fatalna technika palenia w nich (powodująca wyrzucanie kominem
niedopalonego opału). W ostatnim czasie w Europie Zachodniej W sytuacji palenia "na okrągło" i konieczności dodania opału w trakcie
(m.in. w Szwajcarii, Austrii i Niemczech) a także w Polsce przeprowadzane procesu, można na końcu wypalania się włożonej do pieca porcji węgla,
są liczne akcje informacyjne, podczas których kominiarze oraz producenci zrzucić do popielnika pozostały żar, dołożyć węgiel a następnie zasypać
kotłów uczą zasad właściwego spalania.
go pozostałym żarem - proces rozpoczyna się od nowa. Ewentualnością
Rozpalanie od góry - proste i bezkosztowe - pozwala spalać węgiel i drewno pozostaje odsunięcie żaru na bok paleniska i dosypanie węgla. Mówimy
bez kopcenia (a nawet zupełnie bez dymu), oszczędzajac pieniądze i czas, wtedy o rozpalaniu bocznym.
którego nie trzeba już spędzać w kotłowni. Metodę tę można wykorzystać
w każdym kotle/piecu, w którym wylot spalin z paleniska jest NAD paliwem. Gorąco zachęcamy mieszkańców użytkujących piece starszej generacji
Na tej samej zasadzie, tylko w mniejszej skali, działają palniki w kotłach do spróbowania tej nowoczesnej metody palenia. Korzyści z zastosowania
podajnikowych (eko-groszek), i dlatego kotły te spalają węgiel czysto tej techniki będą widoczne w krótkim odstępie czasu.
i efektywnie.
Redakcja / czysteogrzewanie.pl
Jak działa rozpalanie od góry?
Generalna zasada polega
na przeniesieniu warstwy żaru
Rozpalanie od góry - krok po kroku
z dołu na górę paleniska.
Powietrze nadal płynie spod
fot. czysteogrzewanie.pl
rusztu ku górze, jednak teraz
żar pomału schodzi ku dołowi
(z taką samą łatwością
jak w paleniu od dołu wędrował
ku górze) a dym wydostający
się z warstwy zimnego jeszcze
opału musi przejść przez żar,
gdzie ulega praktycznie
całkowitemu spaleniu.
Do komina lecą niemal
przezroczyste spaliny,
a ze spalenia dymu powstaje
więcej ciepła. Zdecydowanie
też spada zużycie paliwa.
Przy spalaniu od dołu
uwolnione gorące gazy
nie mają szansy na optymalne
spalenie w płomieniu,
a dodatkowo muszą jeszcze
przedostać się przez warstwy
węgla znajdujące się ponad
żarem. Wszystko to prócz
ogromnej emisji
zanieczyszczeń, powoduje
dymienie a co za tym idzie
- zabrudzenie komina.
Przebieg całego cyklu palenia
od góry przedstawia rysunek
obok.
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Koncert kolęd i pastorałek w Ksawerowie

Wspólna, pamiątkowa fotografia młodych artystów i organizatorów koncertu
W niedzielne popołudnie (20 stycznia br.) w kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej w Ksawerowie, w wesołej i miłej atmosferze, odbył
się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Scholi Jezusowe Promyczki,
Jezusowe Promyki i Zespołu Estrellas.
Licznie zgromadzonych parafian i gości przywitał serdecznie ks. proboszcz
Stanisław Bracha. Młodzi artyści wykonali najpiękniejsze kolędy i pastorałki
w dość odważnej, noworocznej i radosnej konwencji. Kolędy rzeczywiście
posiadają szczególną moc łącząc pokolenia, rodziny, ludzi. Sprawiają,
że w cudowną noc Bożego Narodzenia nikt nie czuje się samotny.
Wystarczy tylko zaśpiewać, że Bóg się narodził, Bóg zstąpił na ziemię i był
z każdym z nas. Znowu wstępuje w nas nadzieja, a Ci, którzy już odeszli,
są z nami w naszych wspomnieniach. Chrystus się nam narodził. Daje nam
nadzieję i radość, ale ponieważ jesteśmy tylko ludźmi oczekujemy,
że ta radość będzie już tu i teraz. Tworzymy swoje własne wyobrażenie tego,
co Jezus nam obiecuje w swoich narodzinach. W tym radosnym dniu nikt
z nas nie myśli o tym, że to zapowiadane szczęście zrealizuje się na Krzyżu,
a droga do pełnej radości wiedzie przez cierpienie. Zapominamy także,
że Jezus narodził się w stajence ponad dwa tysiące lat temu, a dzisiaj,
figurka Jezusa w żłóbku to tylko symbol. Jezus rodzi się w naszych sercach
i to nie tylko w tę jedną noc, ponieważ "Zawsze, ilekroć uśmiechasz
się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy
rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich
samotności, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei
więźniom, tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego
i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz
w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja
słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał
innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie".
Kolęda to nasze uwielbienie dla narodzonego Boga, to wyraz naszej miłości
i wdzięczności.
nr 1/2019

Celem koncertu było przeniesienie się, choć jeszcze na chwilę, w atmosferę
świąt Bożego Narodzenia, którym towarzyszy piękna tradycja śpiewania
kolęd. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i licznie zgromadzona
publiczność nie kryła wzruszenia słuchając różnych melodii świątecznych.
Na zakończenie ks. proboszcz podziękował artystom za ich występ za bardzo miły czas, podczas którego radość okresu Bożego Narodzenia
została przedłużona. Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w przygotowanie koncertu w ksawerowskim kościele.
Szczególne podziękowania dla wykonawców, a dla wszystkich
za tak liczne uczestnictwo "Bóg zapłać".
parafia MBC w Ksawerowie

Wokaliści w trakcie występu

gazeta samorządu terytorialnego
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Świąteczny opłatek zespołu Estrellas

Uczestnicy spotkania
Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym panuje magiczny nastrój
przepełniony rodzinnym ciepłem, miłością i spotkaniami z bliskimi nam
osobami. Członkowie zespołu Estrellas, którzy czują się w ksawerowskiej
parafii jak w rodzinie, zapragnęli wspólnie przeżyć ten czas organizując
(18 grudnia ub. r.) spotkanie opłatkowe.
Przybyłych powitał ks. proboszcz kan. Stanisław Bracha zapraszając
wszystkich do modlitwy. Zebrani podzielili się opłatkiem, składając sobie
świąteczne życzenia oraz dziękując za wszelkie dobro, jakiego od siebie
wzajemnie doświadczyli. Następnie przyszedł czas na wspólny posiłek
przy świątecznym stole. Czuć było radosną, rodzinną atmosferę,
a o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia przypominały słyszane
w tle kolędy. Dużym zaskoczeniem była wizyta Świętego Mikołaja, która
wywołała wiele radości. Każdy z gości otrzymał symboliczny podarunek.
Oczywiście, nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania, które
podkreśliło wyjątkową atmosferę wigilijnego spotkania.
Parafia MBC w Ksawerowie

Siostra Etiena Zalewska i Święty Mikołaj

Czy wiesz, że...

Wspólny, świąteczny posiłek

Zespół młodzieżowy "Estrellas" powstał z dawnego zespołu "Słońce",
który przez wiele lat istniał przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Ksawerowie i swym śpiewem ubogacał liturgię Mszy św.
Nazwa "Estrellas" oznacza gwiazdy. Tak jak one swym pięknym światłem
wychwalają Pana, tak zespół pragnie uwielbiać Pana przez muzykę.
Opiekunem zespołu jest proboszcz parafii – ks. kan. Stanisław Bracha,
który dba o dobre warunki dla rozwoju grupy oraz stwarza możliwości
do spotkań i śpiewów na chwałę Pana. Obecnie w skład zespołu wchodzi
20 osób, z których najważniejszym członkiem jest s. Etiena – prowadzi
go muzycznie i duchowo.
Fotografie Parafia MBC w Ksawerowie
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"To tylko zabawa"- opowiadanie Małgorzaty Rzewuskiej, wyróżnionej w konkursie "STOP uzależnieniom"
Siedziałyśmy z Pauliną w ostatniej ławce, kiedy to pani Dąbrowska nas
uciszyła. Ciężko było nam powstrzymać się od ekscytacji – w końcu dzisiaj
jest impreza urodzinowa Kaśki. Ona kończy już 18 – stkę! Ja mam urodziny
dopiero za 3 miesiące, co jest mocno irytujące, kiedy wszyscy wokół ciebie
są już pełnoletni i tylko ty jesteś nieletni. Ale wracając do lekcji. Jak już
zauważyłam na poprzednich lekcjach, nikt nie mógł się doczekać
tej imprezy, no może poza Elizą, która nie została zaproszona. Nareszcie
nadszedł długo wyczekiwany dzwonek.
- Jezu, myślałam, że ta lekcja się nie skończy – powiedziałam.
- No tak długiego wykładu to dawno nie było – przytaknęła Paula.
W szatni minęłyśmy się z Olką i Martą, które były podekscytowane imprezą
tak samo jak my. Wymieniłyśmy z nimi kilka zdań i umówiłyśmy się, że przed
imprezą dziewczyny wpadną do mnie, żeby razem się przygotować. Poza tym
Paulina dostała "prawko" i obiecała, że nas zabierze.
Wieczorem tak jak się umówiłyśmy - Ola, Marta i Paulina pojawiły
się u mnie. Od razu zaczęłyśmy się szykować. Po pół godziny byłyśmy
gotowe. Ustaliłam tylko z mamą o której wrócę, i już z dziewczynami
wsiadałyśmy do auta Pauli.
- No i jak myślicie, kogo zaprosiła Kaśka? - zapytała Ola.
- No jak to kogo, całą naszą klasę, nie licząc Elizy – odpowiedziała Marta.
- Tyle to ja wiem, ale Kaśka mi mówiła, że zaprasza kogoś z innej szkoły.
- Ja słyszałam, że będą koledzy jej brata – wtrąciłam się.
- Aśka może mieć rację, ale zmieniając temat, nie upijcie się za bardzo, sama
was do domu nie zaniosę – powiedziała żartobliwie Paulina.
- Spokojnie, postaramy nie obudzić się na podłodze – zaśmiała się Ola.
Po piętnastu minutach byłyśmy pod domem Kaśki. Dziewczyna powitała nas
z uśmiechem. Jak się okazało, byłyśmy jednymi z pierwszych gości,
a impreza się jeszcze nie rozkręciła. Nie zdziwiło mnie to – dopóki nie zjawią
się Tomek z Pawłem, ta impreza będzie totalną żenadą. Na szczęście chłopcy
przyszli dość szybko, a zaraz po nich tak jak przypuszczałyśmy, przyjaciele
brata Kasi. Byli chyba o rok starsi od nas.
W końcu impreza zaczęła się na dobre, wszyscy bawili się świetnie, ale jedno
mnie zaniepokoiło. Po pewnym czasie Paulina zniknęła, nikt się tym
za bardzo nie przejął, bo niektórzy na czele z Tomkiem i Pawłem byli
kompletnie pochłonięci grami, które sami wymyślili.
Niebawem Paulina znowu się pojawiła.
- Paula, gdzie ty byłaś, szukałam cię – zapytałam.
- Byłam w łazience - odpowiedziała niby zwyczajnie, ale w jej głosie było coś
niepokojącego.
Fot. Shutterstock

- Dobrze się czujesz, jesteś cała blada? - może trochę przegięłam, bo w końcu
jest na imprezie, ale nigdy się tak nie zachowywała.
- No może trochę przesadziłam z pudrem, ale poza tym czuję się świetnie.
Trochę mnie to zdziwiło, bo przecież Paulina nie chodzi co pięć minut
do łazienki przypudrować nosek, ale przymknęłam na to oko, bo przecież
jestem tu żeby się bawić.
I to był błąd – chwilę po naszej rozmowie z Paulą usłyszeliśmy krzyk
przerażonej Marty.
Wszyscy jak porażeni pobiegliśmy do miejsca, z którego dochodził głos.
Ja dobiegłam pierwsza i dobrze, że za mną przybiegł Paweł, bo chyba gdyby
mnie nie złapał, to rąbnęłabym głowa o ziemię. To co zobaczyłam, było
przerażające. W przedpokoju leżała nieprzytomna Paulina, a w ustach miała
jakąś białą pianę. Wszyscy stali jak zamurowani, jedynie zimną krew
zachowała Kasia. Podeszła do niej, zmierzyła jej puls i poradziła Oli, żeby
zadzwoniła na pogotowie.
Od tej pory nie dochodziły do mnie żadne głosy. Stałam jak słup, kiedy
przyjechali ratownicy, kiedy wynosili Paulę, kiedy dziewczyny tłumaczyły
mężczyznom co się stało. Ocknęłam się dopiero po wszystkim, kiedy
podeszła do mnie Marta i coś szepnęła mi do ucha. Wytłumaczyła
co się stało, że rodzice Pauliny już o wszystkim wiedzą i...
- A Paulina ? Co z nią ? Gdzie ją zabrali? - nie dałam jej dokończyć.
- Ratownicy zabrali ją do szpitala, podejrzewają, że wzięła narkotyki.
- Jak to? Kiedy miałaby to zrobić? I skąd wogóle miałaby dragi? Teraz sobie
żartujesz?
- Nie, nie żartuję i nie wiem skąd...- urwała.
- ...Ale? Zapytałam.
- Ale nie zdziwiło cię to, że Marcin, Kuba i Filip gdzieś nagle zniknęli ?
- A kim oni są? - zapytałam zbita z tropu.
- No, to są ci znajomi Kaśki z innej szkoły – odpowiedziała Marta.
Następnego dnia od razu po lekcjach pojechałam do szpitala, w którym była
Paulina. Okazało się, że to ten sam szpital, w którym pracuje mój tata.
Powiedział mi, że przywieźli ją w fatalnym stanie, a w nocy musieli
ją reanimować. Dowiedziałam się jeszcze, w której sali leży i od razu tam
poszłam. Chciałam już wejść, ale usłyszałam jak Paulina z kimś rozmawia.
- No, ale kiedy to zacznie działać? Jak lekarze przyjdą, muszę zachowywać
się, jakby wczoraj się nic nie stało – mówiła podekscytowana Paulina.
- Spoko, kiedy oni przychodzą? - odpowiedział męski głos.
- Za jakieś pół godziny.
- Idealnie, jak weźmiesz teraz, to jak oni przyjdą, będziesz wyglądać
na zupełnie zdrową.
Tylko pamiętaj, znowu nie przedawkuj.
- Jasne, teraz nie jestem taka głupia, no dawaj ten towar.
- A kasa ? - zapytał chłopak.
- Przeleję ci na konto.
Szybko wbiegłam na salę. Niestety, było już za późno. Paulina najwyraźniej
znowu przedawkowała narkotyki, ale tym razem było z nią jeszcze gorzej,
teraz miała jakiś atak. Tata od razu wyprosił mnie z sali,a pielęgniarka
zamknęła mi drzwi przed nosem. I tyle widziałam Paulinę.
Przez następne kilka dni miałam wrażenie, że to moja wina, że dałoby
się tego uniknąć. Na szczęście w końcu oświeciła mnie terapeutka Pauliny.
Powiedziała mi, że Paula była narkomanką od bardzo dawna, a narkotyki
dostarczał jej Kuba – ten sam, którego spotkałam na imprezie Kasi. Chłopak
na szczęście został już zatrzymany przez policję, a Paulina zostanie pod
opieką specjalisty. Kamień spadł mi z serca, bo teraz Pauli nic nie grozi,
a ja nie muszę się zadręczać myślą, że to przeze mnie.
Małgorzata Rzewuska
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Wspólny System Segregacji Odpadów

Domowa pizza
wg przepisu Pani Katarzyny z ul. Konopnickiej

Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny
System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
W związku ze zmianą przepisów od 1 lipca 2019 r., w gminie Ksawerów
zaczną obowiązywać nowe ujednolicone zasady segregacji. Od tej pory,
oprócz odpadów zmieszanych, obowiązkowo selektywnie będziemy zbierać
cztery frakcje odpadów, a mianowicie: papier, metale + tworzywa sztuczne,
szkło i odpady ulegające biodegradacji. Oznacza to, że na terenie naszej
gminy zmieni się sposób zbierania papieru, który nie będzie już trafiał
do pojemnika na odpady suche z żółtym oznaczeniem.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w sprawie
sposobu i częstotliwości odbioru odpadów w postaci frakcji papieru.
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, ponieważ pragniemy
poznać Państwa opinię w tej sprawie.
Prosimy o wypełnienie i dostarczenie ankiety do dnia 15 lutego 2019 roku.
Wytnij
System pojemnikowy
Częstotliwość odbioru odpadów - 1 raz na kwartał
System workowy
Częstotliwość odbioru odpadów - 1 raz w miesiącu

Wytnij
Wypełnioną ankietę można złożyć w Urzędzie Gminy Ksawerów
ul. Kościuszki 3h (II piętro - sekretariat) lub przekazać radnemu gminnemu
czy sołtysowi.
Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Fot. przepisy.pl

Pizza wg domowego przepisu
Składniki (na dwie pizze):
• 25 g świeżych drożdży • 1/2 łyżeczki cukru
• 1 łyżeczka soli
• 250 g mąki pszennej
• 1 łyżka oliwy
• 150 ml ciepłej wody

Przygotowanie:
Świeże drożdże ocieplić w temperaturze pokojowej. Przygotować rozczyn:
drożdże rozpuścić w ciepłej wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz cukier, dokładnie
wymieszać i odstawić na ok. 10 minut do wyrośnięcia (rozczyn ze świeżych
drożdży zwiększa objętość o ok. 3 razy - jeśli tak się nie stanie, proces
przygotowania rozczynu trzeba powtórzyć od nowa). Mąkę przesiać do miski,
wymieszać z solą, zrobić wgłębienie w środku i wlać w nie rozczyn. Sukcesywnie
zagarniać łyżką mąkę do środka i przez 2 - 3 minuty mieszać składniki, pod koniec
dodając jeszcze oliwę. Połączone składniki wyłożyć na stolnicę posypaną mąką.
Wyrabiać przez ok. 15 minut aż ciasto będzie elastyczne i gładkie (ciasto można
też zagnieść mikserem planetarnym). Wyrobione ciasto włożyć do dużej miski,
przykryć ściereczką i odstawić na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto
wyjąć na stolnicę i chwilę pozagniatać. Podzielić na 2 części, uformować z nich
kulki i odłożyć na ok. 7 minut pod ściereczką. Tortownicę posmarować oliwą.
Włożyć na środek kulkę ciasta, delikatnie spłaszczyć i rozciągać, rozprowadzając
palcami po całej powierzchni dna, zaczynając od środka i zostawiając niewielki
"wałeczek" na brzegu - najlepiej robić to kilkoma etapami, ciasto na początku
sprężynuje i "cofa się", ale jeśli odczekamy chwilę będziemy mogli je dalej
rozciągać. Wyłożyć cienką warstwę sosu pomidorowego, ser oraz ulubione
dodatki. Odczekać ok. 15 minut aż ciasto podrośnie, następnie piec
w maksymalnie nagrzanym piekarniku (min. 250 st. C) przez ok. 10 minut.
Smacznego!
Redakcja

UWAGA!!!
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW - BĘDĄ KONTROLE!
W związku z interwencjami mieszkańców gminy Ksawerów, przypominamy iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie
nieruchomości oraz w piecach domowych.
Spalając odpady łamiemy prawo. Kłęby śmierdzącego dymu, powstającego ze spalania różnych odpadów powodują nieodwracalne szkody
dla środowiska i ludzi wdychających produkty spalania. Nielegalne spalanie odpadów stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 191 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, a jego sprawca podlega karze aresztu bądź grzywny.
Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie, przeprowadzane będą kontrole palenisk domowych, szczególnie
w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu
Gminy mogą wejść na teren nieruchomości, w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Stwierdzenie faktu spalania odpadów może wiązać
się z surowymi karami. Uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym – zgodnie z art. 225
par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny jest zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Warto więc pamiętać o tym,
że o ile spalanie odpadów jest wykroczeniem, to już uniemożliwienie kontroli – przestępstwem.
Największą i nieuniknioną karą jest jednak utrata zdrowia. Nie wymierzajmy jej sobie sami!
Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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Ile wyjazdów, tyle powrotów!

Ważne numery telefoniczne

W porównaniu do lat ubiegłych, 2018 r. przyniósł naszym strażakom sporo
pracy. Do zdarzeń byli dysponowani 118 razy.
Druhowie oprócz wyjazdów do akcji brali udział w świętach i uroczystościach
państwowych, zabezpieczeniach wydarzeń, ćwiczeniach, pokazach sprzętu
oraz w prelekcjach z najmłodszymi. Na początku ub. r. powstał klub HDK
przy jednostce OSP. We wrześniu obchodzili uroczystość 50 – lecia swojego
istnienia. W październiku do naszej jednostki przyjechał nowoczesny, ciężki
wóz ratowniczo – gaśniczy marki Scania P450XT. Strażacy dziękują
wszystkim tym, którzy wspierali jednostkę w 2018 r. oraz zaprzyjaźnionym
jednostkom za dobrą współpracę.
Redakcja
Fot. facebook.pl/OSPWolaZaradzyńska

J

Po kolejnej akcji

Kalendarz ogrodnika

Styczeń
Pamiętajmy, że drzewa i krzewy zimozielone powinno się podlewać
sporadycznie także zimą (w bezmroźne dni). To w dużej mierze rozwiąże
problem brązowienia i schnięcia cennych okazów. Styczeń to czas,
w którym można ciąć niektóre drzewa i krzewy owocowe, np. jagodę
kamczacką, agrest, czerwoną porzeczkę, leszczynę i rokitnik. Z reguły
zabieg wykonuje się w ostatniej dekadzie miesiąca. Warunkiem jest
także umiarkowanie zimna pogoda. Cięcia nie można wykonywać jeśli
temperatura powietrza spadła poniżej -8 st. C. Rany po cięciu powinno
się zasmarować preparatem przeciwgrzybowym.
Redakcja

Redakcja
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ROZRYWKA

Tysiące lampek - sople lodu, bałwanki, renifery i Mikołaje w saniach
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie świeci przykładem
mieszkańcom, których świąteczne iluminacje rozświetlają naszą gminę.
Ksawerowianie co roku wzbogacają swoje dekoracje o nowe elementy, które
w okresie świąt Bożego Narodzenia pięknie zdobią naszą "małą Ojczyznę".
Redakcja

Fotografie wykonała redakcja
14
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Znajdź 10 szczegółów którymi różnią się dwa obrazki poniżej
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Pokoloruj obrazek poniżej najładniej jak potrafisz

Połącz kropki w kolejności od numeru 1 do 30
i pokoloruj obrazek

Zimowe ciekawostki
Największym zarejestrowanym bałwanem, jakiego kiedykolwiek
zbudowano, był Bethel w Maine w lutym 1999 r. 34 metrowy bałwan
przełamał poprzedni rekord Yamagata z Japonii.
Miesiące grudzień, styczeń i luty to miesiące zimowe na półkuli
północnej, ale na półkuli południowej (na przykład w Australii)
najzimniejsze miesiące roku to czerwiec, lipiec i sierpień.
Największy pojedynczy płatek śniegu, jaki kiedykolwiek był widoczny,
miał 38 centymetrów szerokości i 20 cali grubości. Spadł on w Montanie
w 1887 r.
Redakcja
nr 1/2019
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OŚWIATA
Fot. UG Ksawerów

Świąteczne jasełka
Fotorelacja ze świątecznych widowisk o Bożym Narodzeniu, które odbyły
się w grudniu ub. r. w placówkach oświatowych na terenie gminy Ksawerów.
Redakcja
Fot. GP w Widzewie

...uczniów Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
Fot. SP w Ksawerowie

Jasełka Gminnego Przedszkola w Widzewie...
Fot. GP w Widzewie

...oraz ze Szkoły Podstawowej w Ksawerowie
Fot. PSKDJ w Ksawerowie

Fot. SP w Woli Z.

Świąteczne spotkanie dzieci z Przedszkola
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus...
Fot. ZSCKR w Widzewie

...oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej...
16
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KULTURA
Fot. GDKzB

Koncert Bożonarodzeniowy
Tuż przed świętami, 21 grudnia w piątek, w GDKzB odbył się wyjątkowo
nastrojowy koncert.
Nasi lokalni wokaliści w piękny sposób przedstawili świąteczny repertuar,
nagrodzony gromkimi brawami przez publiczność (sala kominkowa GDKzB
w Ksawerowie była wypełniona po brzegi!). Na scenie wystąpili
m.in. uczestnicy sekcji wokalnej GDKzB oraz członkowie Klubu Seniora.
Jeszcze przed koncertem gospodarz naszej gminy - wójt Adam Topolski,
nagrodził Sandrę Nowak (wyjątkowo uzdolnioną tanecznie mieszkankę
gminy - str. 10 wydania) za szczególne osiągnięcia artystyczne, a druhowie
harcerze przekazali organizatorom koncertu symboliczne, Betlejemskie
Światełko Pokoju.
Redakcja

W trakcie koncertu
Fot. GDKzB

Fot. Red.

Symboliczne przekazanie światełka
Fot. GDKzB

Występ wokalny mieszkanek gminy
Fot. Red.

Wypełniona po brzegi sala kominkowa GDKzB
nr 1/2019
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KULTURA

GDKzB w Ksawerowie
zaprasza najmłodszych mieszkańców

Wystawa prac malarskich
Pana Henryka Kowalskiego
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy na wystawę wyjątkowych obrazów
wykonanych przez naszego sąsiada p. Henryka Kowalskiego.
Wystawione prace malarskie można oglądać w GDKzB w Ksawerowie
do dn. 7 lutego br.
Redakcja
Fot. GDKzB

Pokaz magii i warsztaty z magikiem!
Kiedy? 19 lutego (wtorek) o godz. 17.00
Przedstawienie teatralne "Bałwankowa kraina"
w wykonaniu aktorów z Teatru Piccolo w Łodzi
Kiedy? 21 lutego (czwartek) o godz. 17.00
Bilety do nabycia w sekretariacie GDKzB w cenie 15 zł za wydarzenie.
Promocja - dwa wydarzenia w cenie 25 zł!

Wystawa prac mistrza Henryka Kowalskiego, od prawej stoją:
wójt Adam Topolski, Norbert Hans (artysta pabianicki, malarz, grafik),
Henryk Kowalski oraz dyrektor GDKzB Marek Smuga

Finał projektu FOTOPLASTYKON

Uczestnicy projektu FOTOPLASTYKON
30 listopada ub. r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
rozpoczęliśmy realizację projektu pod nazwą "Cykl warsztatów dotyczących
tworzenia krótkich form filmowych Fotoplastykon".
Projekt skierowany był do młodzieży z terenu naszej gminy i okolic. Wzięło
w nim udział 15 osób. W ramach projektu odbyły się warsztaty montażowe,
operatorskie, dziennikarskie, produkcji filmowej, scenariuszowe
i aktorskie. Prowadzącym warsztaty był Leszek Bonar – z TVP3 Łódź.
Warsztat aktorski poprowadził Bronisław Wrocławski. Finał projektu odbył
się 26 stycznia br. – był to pokaz filmów zrealizowanych przez uczestników
projektu, dotyczących naszej gminy.
GDKzB
Pełna fotorelacja z projektu dostępna jest na stronie kultura-ksawerow.pl
w zakładce Fotoplastykon.

Fotografie: GDKzB w Ksawerowie
18

gazeta samorządu terytorialnego

nr 1/2019

SPORT

Wigilijne spotkanie Basket 4EVER Ksawerów

Przedświąteczna euforia
W dniu 21 grudnia, w ciepłej i rodzinnej atmosferze, odbyła się wigilia
klubowa Basket 4EVER Ksawerów.
Na hali w Ksawerowie rozbrzmiały kolędy i świąteczne piosenki, a serdeczne
życzenia złożyli zebranym wójt Adam Topolski, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Ksawerów Anna Szcześniak-Rydz oraz odpowiedzialna za współpracę
z organizacjami pozarządowymi - Kamila Karcz. Tym samym Basket 4EVER
pożegnał minione miesiące 2018 r. w otoczeniu wszystkich najbardziej
zaprzyjaźnionych: przedstawicieli gminy, zawodniczek, rodziców
i trenerów. Klub złożył również najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody
ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w 2019 r.
całej naszej redakcji i tego samego życzy wszystkim czytelnikom! Redakcja

Turniej Canpack Cup Kraków
W dniach 27-29 grudnia dwie drużyny Basket 4EVER Ksawerów wzięły udział
w świątecznym turnieju Canpack Cup Kraków 2018.
Zawodniczki starszej drużyny Basket 4EVER pokonały świetne ekipy, takie
jak: Wisła Canpack, Ślęza Wrocław, ZASTAL Zielona Góra oraz Bochnia.
Ksawerowianki uległy w finale jedynie drużynie ze słowackich Koszyc.
Tym samym w całym turnieju zajęły II miejsce i zdobyły srebrny puchar.
Bardzo dobrze spisała się również nasza druga drużyna, która pomimo
że nie wygrywała, to zdobyła kolejne bezcenne doświadczenie w rywalizacji
ze starszymi koleżankami. Jest to bardzo duża zaliczka przed zbliżającym
się sezonem rozgrywkowym w kategorii U11K oraz U12K.

II miejsce w turnieju dla naszych zawodniczek

Świąteczne smakołyki dla uczestników
Rozegrany turniej był fenomenalnym wydarzeniem sportowym
na najwyższym poziomie, a Wisła Canpack popisała się wspaniałą
organizacją turnieju.
Nagrody indywidualne otrzymały: Natalia Kosior (MVP B4EK II), Wiktoria
Mikuła (MVP B4EK I), Julia Koryzna (ALL STAR – pierwsza piątka turnieju).
Ogromne uznanie oraz gratulacje dla trenerów: Edyty Koryzny oraz Patryka
Dembowskiego!
Basket 4EVER

Wręczenie srebrnego pucharu
Fotografie: Basket 4EVER Ksawerów
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II Zimowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów
Fot. Red.

Gospodarze Turnieju z pamiątkowymi nagrodami
II Zimowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Ksawerów za nami. W sobotę 26 stycznia
dwie drużyny GKS-u Ksawerów trenera Tomasza Bartczaka rywalizowały wśród
10 drużyn chłopców z roczników 2007/2008. Ponad 30 meczów, blisko 80 bramek
i ponad 100 zawodników, wspaniałe interwencje bramkarzy, mnóstwo piłkarskich
emocji oraz wspaniała atmosfera wśród bardzo licznie zgromadzonej publiczności
sprawiły, że był to niezapomniany i niezwykle udany turniej.
Najlepsi okazali się młodzi piłkarze z drużyny MUKS Zduńska Wola. Drugie miejsce
wywalczył GKS Ksawerów żółci w składzie: Michał Siennicka, Filip Bartnik, Sebastian
Mrzygłód, Bartek Michalak, Miłosz Bajer, Szymon Pawełoszek, Piotr Sujecki, Antek
Ciszewski i Franek Zgoda (rocznik 2010).
Trzecie miejsce zajęli piłkarze GKS Ksawerów biali w składzie: Bartek Klimek, Alan
Grzejdziak, Dominik Kardas, Paweł Rubiak, Kacper Rechciński, Tomek Kasznicki,
Olek Janiszewski, Patryk Kozłowski, Wiktor Witmajer.
Trener GKS-u zdecydował się na wystawienie w zawodach dwóch drużyn, które
w półfinale stoczyły bratobójczy pojedynek o finał turnieju. Z meczu zwycięsko
wyszła drużyna żółtych, która w spotkaniu na szczycie musiała uznać wyższość
zespołu ze Zduńskiej Woli.

Obie nasze drużyny, zarówno w rozgrywkach grupowych jak i w późniejszej części
turnieju, zostawiły w tyle zespoły z Łodzi, Widawy, Pabianic (PTC) czy też Bychlewa
(Jutrzenka). Koronę króla strzelców zdobył zawodnik GKS Ksawerów żółci Filip
Bartnik, który strzelił 9 bramek.
Bardzo duże podziękowania za zaangażowanie dla wszystkich rodziców naszych
zawodników, za bardzo aktywny udział przed turniejem, w trakcie rozgrywek oraz
po ich zakończeniu. Sponsorami turnieju byli: Lumileds, Restauracja Passado, Auto
Myjnia Gumiś, Geodezja Artur Wiatr, PRS - BUD Bączek, Grupa RM - Farby, Tynki,
Meble Pyton Pabianice.
Na przełomie 2018 i 2019 r. drużyna Tomasza Bartczaka (rocznik 2007/2008) wzięła
udział w rozgrywkach halowych w Kaliszu (2 miejsce) oraz w Szczercowie (3 miejsce).
W obu turniejach nagrodę dla najlepszego zawodnika dostał Franciszek Zgoda
(rocznik 2010 - dwa lata młodszy).
Młodzi piłkarze GKS-u byli również (w styczniu br.) na bardzo silnie obsadzonym
trzydniowym turnieju w Krakowie, gdzie na 22 drużyny rocznika 2007 zajęli
11 miejsce wśród drużyn z całej Polski!

GKS Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Ekologicznym szlakiem turystycznym

Gminny Klub Sportowy GKS Ksawerów w ramach grantu przyznanego przez Lokalną Grupę Działania “BUD-UJ RAZEM” zorganizował wyjazd
studyjny do Uniejowa pn. Ekologicznym szlakiem turystycznym. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzili Uniejów, wzięli udział w warsztatach
ekologicznych dotyczących budowania postaw proekologicznych oraz warsztatów nt. odnawialnych źródeł energii.
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