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Krzysztof Ciebiada, rdzenny mieszkaniec gminy Ksawerów, jest pierwszym 
posłem na Sejm RP w historii naszej gminy. Jak sam podkreśla, samorządność
to jego największa pasja.
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Rusza modernizacja 100-letniej linii tramwajowej 

- formalności zostały dopięte!

W dniu 5 września w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pabianicach miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy na kompleksowy remont linii tramwajowej 41. 
Prace budowlane na ksawerowskim odcinku rozpoczną się jeszcze w tym 
roku (demontaż torowiska), a całe zadanie powinno zostać zrealizowane 
w ciągu dwóch lat.

Nasza gmina jest partnerem projektu, w którym liderem są Pabianice. 
Przetarg na realizację tej inwestycji (w ramach projektu "Łódzki Tramwaj 
Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów") wygrało konsorcujm firm 
Progreg InfraCity Sp. z o.o., MPK Łódź Sp. z o.o. oraz Włodan Sp.j. Sama 
umowa opiewa na rekordową kwotę ok. 174 mln zł!

- Dzisiejsze wydarzenie w dziejach naszej regionalnej kolei jest czymś 
niebywałym. Po przeszło 100 latach podejmujemy olbrzymie wyzwanie, 
którego efekt końcowy będzie służył mieszkańcom naszej gminy, Pabianic 
i Łodzi przez kolejne dziesięciolecia. Dla gminy Ksawerów - partnera 
projektu, realizacja tej inwestycji będzie dużym wysiłkiem finansowym 
i organizacyjnym, ale damy radę. Tylko te działania, w ramach których 
realizowane są inwestycje pozornie niewykonalne, zapisują się 
na historycznych kartach - mówił wójt Adam Topolski.

Oprócz wspomnianej umowy, podpisany został także pamiątkowy 
Akt Podpisania Umowy. Swoje podpisy złożyli tutaj m.in. prezydent Hanna 
Zdanowska, marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz prezesi firmy 
wykonującej inwestycję. 
W uroczystości uczestniczyli włodarze naszej gminy (wójt Adam Topolski, 
p r z e w o d n i c z ą c y  R a d y  G m i n y  A r k a d i u s z  J ę d r z e j c z y k  w r a z  
z wiceprzewodnicząca Anną Szcześniak Rydz i radną Bogumiłą Szczepańską), 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów.
-----------------------------------------------------
Gmina Ksawerów - jako partner projektu partycypuje w przedsięwzięciu 
kwotą ok. 23 mln zł (dofinansowanie ok. 14 mln zł). 
Miasto Pabianice - jako lider projektu finansuje inwestycję kwotą ok. 151 
mln zł (dofinansowanie ok. 70 mln zł)

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Redakcja

Redakcja

Konferencja prasowa z udziałem
przedstawicieli władz samorządowych 

...więcej w kolejnym wydaniu gazety.

XIV sesja Rady Gminy Ksawerów

11 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce XIV sesja 
Rady Gminy Ksawerów. Wśród podjętych przez radnych uchwał znalazły 
się te mówiące m.in. o zmianach w budżecie gminy na rok bieżący 
czy powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko kierownika SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie (obecna dyrektor 
dr Wioletta Domańska złożyła wypowiedzenie z pełnionej funkcji). 

W obradach uczestniczył gościnnie były kierownik Posterunku Policji 
w Ksawerowie kom. Piotr Adamczyk (obecnie naczelnik wydziału 
dochodzeniowo-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach), 
który podziękował za dotychczasową, kilkuletnią służbę na naszym terenie. 
Obecny kierownik ksawerowskiego posterunku nadkom. Marek Gumola 
poinformował zebranych o nowej funkcji sierż. sztab. Tomasza Proroka 
- jako dzielnicowego rejonu służbowego nr 1. 

Rejon służbowy dzielnicowego Tomasza Proroka:
Widzew (nazwy ulic): Giełdowa, Szkolna, Rzepakowa.
Ksawerów (nazwy ulic): Andromedy, Bajkowa, Bema, Bereniki, Bohaterów 
Ksawerowa, Bednarska, Bursztynowa, Cicha, Dziubińskiej, Graniczna, 
Granitowa, Gwiezdna, Handlowa, Jana Pawła II, Jęczmienna, Klonowa, 
Kwiatowa, Letnia od nr 1 do nr 19, Ludowa, Łaska, Łódzka, Mały Skręt od nr 2 
do nr 46, Modra, Nowa, Parkowa, Penelopy, Piaskowa, Pocztowa, Pomorska, 
Prześwit, Roosevelta, Sienkiewicza, Słonecznikowa, Słowackiego, Spokojna, 
Spółdzielcza, Sucha, Szeroka, Targowa, Widzewska, Wspólna, Zachodnia, 
Zacisze, Żytnia.

Posterunek policji w Ksawerowie urzęduje od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 8.00 - 16.00. Telefon: 42 213 84 34.

Kom. Piotr Adamczyk przyjmuje podziękowania od wójta i rady gminy

Dzielnicowy sierż. sztab. Tomasz Prorok (z lewej) i kierownik 
Posterunku Policji w Ksawerowie nadkom. Marek Gumola

Fotografie wykonała redakcja
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Otrzymamy dofinansowanie 

do wyremontowanej ul. Bema w Ksawerowie!

W tych ulicach będą asfaltowe nakładki

Wojewoda Łódzki wydał komunikat w sprawie zatwierdzenia przez prezesa 
Rady Ministrów zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście jest ul. Bema, której gruntowna 
przebudowa niedawno się zakończyła.

Nasz wniosek znajduje się na 81. pozycji listy podstawowej. Oznacza to, 
że otrzymamy wnioskowane 50% (ok. 565 tys. zł) dofinansowania wartości 
całej inwestycji. Dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym będzie można 
położyć nakładki asfaltowe w kolejnych, gminnych ulicach. 

Jeszcze w tym roku na czterech gminnych ulicach pojawi się asfalt. 
W postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania wpłynęły cztery 
oferty. Inwestycję wykona firma z Włodan z Porszewic.

Wykonawca z którym została podpisana umowa będzie miał czas do 30 
października br., żeby położyć asfalt w ulicach: Bocznej, Pięknej, Radosnej 
i Wiosennej w Ksawerowie.

Redakcja

Redakcja

Ulica Bema po remoncie

Ulica Boczna...

...oraz ul. Radosna przed remontem

Na Wschodniej położyli asfalt 

- jesienią ulica będzie gotowa

Remont Kosmowskiej coraz bliżej końca

Cały czas trwa remont drugiego odcinka powiatowej ul. Wschodniej 
(od ul. Żeromskiego do ul. Wolskiej). Budowlańcy położyli już pierwszą 
warstwę nawierzchni bitumicznej.

Od strony ul. Żeromskiego już widać zmiany. Zakres inwestycji, podobnie 
jak w przypadku pierwszego i wyremontowanego odcinka, obejmuje 
wymianę nawierzchni, budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej. 

Na remontowanym odcinku ul. Kosmowskiej (od ul. Różanej do ul. Wolskiej) 
jest już nawierzchnia bitumiczna. Formalny odbiór inwestycji nastąpi 
prawdopodobnie do końca września.

Redakcja

Ulica Wschodnia w remoncie

Fot. Red.

Redakcja

Asfalt na odcinku ul. Kosmowskiej
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Remontują ogród zimowy w GDKzB

Dofinansowanie do budowy boisk sportowych

Oranżeria na pierwszym piętrze willi Hoffmana przechodzi gruntowną 
przebudowę. W ścianach zamontowane zostały uchylne okna, a podzespoły 
specjalnego dachu przyjechały aż z Belgii. 

Inwestycja wymagała odpowiedniego przygotowania ze względu na wymogi 
konstrukcyjne (budynek jest pod ścisłą ochroną konserwatora zabytków). 
Stary dach przeciekał, a okien nie można było otworzyć. Po remoncie będzie 
tutaj multifunkcyjna sala, a w dachu będa dwa okna otwierane elektrycznie. 
Założone będa dodatkowe punkty elektryczne (do tej pory w pomieszczeniu 
było tylko jedno gniazdko). Wymienione zostanie oświetlenie oraz, jeżeli 
pozwolą na to środki finansowe, założona zostanie klimatyzacja. 
Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy remontu.

"Budowa boiska do koszykówki i siatkówki na działce nr 2167/4 przy 
ul. Rzepakowej w Ksawerowie". Przedmiotem projektu, dla którego gmina 
Ksawerów otrzymała dofinansowanie w wysokości 90 tys zł., była budowa 
boiska do koszykówki oraz siatkówki o wymiarach 20,00m x 27,56m, 
nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym obiektu.

Redakcja

Fot. GDKzB

Fot. GDKzB

Demontaż istniejącego dachu

Wymieniona stolarka okienna 

"ŁĄCZY NAS GADKA"

- doposażamy sołectwo w nowy sprzęt

 "ŁĄCZY NAS GADKA" - to projekt, który jest realizowany w ramach dotacji 
celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie 
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Redakcja

Celem projektu jest 
ogrodowego. Sołectwo Nowa Gadka wzbogaciło się w ostatnim czasie 
o nowy obiekt, jakim jest świetlica wiejska. 
Mieszkańcy z otrzymanych w poprzednich latach funduszy sołeckich 
zakupili różnego rodzaju wyposażenie: namiot ogrodowy, ławki, krzesła 
oraz materiały, które posłużyły wykonaniu przenośnego grilla ogrodowego. 
Posiadane wyposażenie znacznie ułatwiło organizacje kolejnych imprez 
(które odbywają się coraz częściej). 
Drewniany domek poprawi walory estetyczne przestrzeni wykorzystywanej 
przez mieszkańców rekreacyjnie. Tym samym poprawione zostaną warunki 
sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu wolnego w gronie rodzinnym, 
rówieśniczym czy międzypokoleniowym.

zakup i wspólny montaż drewnianego domku 

Gminna brygada w terenie

Pracownicy gminnej brygady remontowo-budowlanej dbają o czystość 
i estetykę lokalnego otoczenia. Do ich obowiązków należą m.in. cząstkowe 
naprawy dróg oraz prace porządkowo - pielęgnacyjne. 

Redakcja

Fot. P.Stępień

Naprawa nawierzchni w ul. Zachodniej

Fot. P.Stępień
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Dobiega końca realizacja umów podpisanych w lipcu br. przez wójta Gminy 
Ksawerów Adama Topolskiego na unijne dofinansowania zadań z projektu 
grantowego pn.: "Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające 
na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu".

W ramach projektu Gmina Ksawerów zrealizowała dwa zadania pn.: "Zakup 
wyposażenia do Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie" oraz 
"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce". Wartość 
przyznanej pomocy unijnej to: 22.784,00 zł
Uzyskanie unijnego dofinansowania było możliwe dzięki współdziałaniu 
samorządu z Lokalną Grupą Działania "BUD-UJ RAZEM". Wsparcie 
finansowe uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 19.2 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność". 
Otrzymane środki zostały wykorzystane na zakup projektora 
krótkoogniskowego oraz ekranu projekcyjnego do Gminnego Domu 
Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz wyposażenia Świetlicy Wiejskiej 
w Nowej Gadce w 10 stołów, zastawę stołową, zestaw garnków, warnik oraz 
zestaw noży.

UG Ksawerów

Zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce

Fot. UG Ksawerów Fot. UG Ksawerów

Fot. UG KsawerówFot. UG Ksawerów

Fot. UG KsawerówFot. UG Ksawerów

Odnowili kapliczkę w czynie społecznym

Odpust parafialny ku czci 

Matki Boskiej Częstochowskiej

Mieszkańcy ul. Bema w Ksawerowie odnowili starą kapliczkę. Odmalowali 
drewniane elementy, ułożyli kostkowaną nawierzchnię, a całość estetycznie 
udekorowali. 

Wierni zebrali się u zbiegu ul. Bema i ul. Łódzkiej, aby wspólnie odmówić 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz 
Stanisław Bracha - proboszcz ksawerowskiej parafii, który podziękował 
mieszkańcom za podjęcie tak pięknej inicjatywy. Ta oddolna akcja społeczna 
jest doskonałym przykładem integracji i działania na rzecz pielęgnacji 
najbliższego i lokalnego środowiska. Tak trzymać!

W niedzielę 1 września w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Ksawerowie przeżywaliśmy odpust ku czci jej patronki. 

Sumie odpustowej przewodniczył ksiądz Bartłomej Lesiak, który ma swoje 
korzenie w naszej gminie. Podczas uroczystego nabożeństwa parafianie 
przywitali nowego księdza wikariusza Emanuela Stańczyka.

Redakcja

Redakcja

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Mieszkańcy gminy przed odnowioną kapliczką

Parafianie podczas mszy odpustowej

Fot. parafia MBC w Ksawerowie

Fot. parafia MBC w Ksawerowie



6 gazeta samorządu terytorialnego

AKTUALNOŚCI

nr 8/2019

Brawo dziewczyny! Pierwsze podium w historii naszej jednostki OSP

W ostatni weekend wakacji w Lutomiersku (na stadionie "Sokoła") odbyły 
się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział brały 
drużyny OSP z terenu naszego powiatu. Nasza żeńska reprezentacja 
z jednostki w Woli Zaradzyńskiej zajęła medalowe 3 miejsce!

To pierwszy taki sukces w historii jednostki OSP w Woli. Dziewczyny 
rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie (7x50m) 
i ćwiczeniach bojowych. Łącznie wystartowało 9 ekip kobiecych i 17 męskich. 
Strażaczki do zawodów przygotowywały się przez całe wakacje, trenując 
systematycznie dwa razy w tygodniu. Konkurencja była mocna i lekko 
nie było. W naszym 9-osobowym teamie był jeden mężczyzna - druh Adam 
Kłaniewski (obsługiwał pompę), ale to dziewczynom należą się największe 
brawa. Medalistki nie zamierzają spocząć na laurach - chcą dalej ostro 
trenować, aby na kolejnych zawodach zająć pierwsze miejsce i rywalizować 
na szczeblu wojewódzkim. Redakcja

Dziewczyny na medal - w drużynie siła!

Podczas zawodów na stadionie w Lutomiersku

Barbara Grala - Stępnik

najlepszym pediatrą w powiecie!

Pani doktor, która na co dzień leczy małych pacjentów w Ośrodku Zdrowia 
MEDiKSA w Ksawerowie, po raz kolejny (poprzednio w 2017 r.) zajęła 
I miejsce w plebiscycie Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego 
"HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2019" w powiecie pabianickim w kategorii 
pediatra. Gratulujemy!

Fot. K.Szymczak/dzienniklodzki.pl

Fot. OSP Wola Z.

Fot. OSP Wola Z.

Laureatka plebiscytu odbiera pamiątkowe wyróżnienie
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Tak bawiliśmy się na rodzinnych piknikach sołeckich - było głośno i kolorowo!

W ostatnią sobotę sierpnia i pierwszą sobotę września uczestniczyliśmy 
w piknikach rodzinnych. W parku przy GDKzB w Ksawerowie oraz na boisku 
przy ZSCKR w Widzewie było gwarno i wesoło. Na nudę nikt nie narzekał.

Na pikniku sołectwa Ksawerów - Południe (31 sierpnia) największym 
zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się kolorowe dmuchańce 
i sterowane mini-autka. Młodzi kierowcy zasiedli za kierownicą 
najnowszego modelu audi czy bmw. Ci trochę starsi mogli pochwalić się 
zdolnościami manualnymi, sprytem i zręcznością (podczas wspólnych gier, 
konkursów i zabaw). Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik w którym 
malowano twarze. Milusińscy cierpliwie czekali na swoją kolej, by móc się 
dumnie zaprezentować z groźnym zwierzęciem na buzi, kolorowym 
motylem czy maską superbohatera. Nie brakowało chętnych po słodką watę 
cukrową, zimne lody czy orzeźwiające napoje. Mieszkańcy mogli spróbować 
potraw z grilla, a na ochłodę był łyk...wody, którą częstowali pracownicy 
GDKzB. Gratką dla starszych gości (i nie tylko) był plenerowy koncert 
zespołu Sweet&Hot Jazzband. 
Sobotnie popołudnie było doskonałą okazją do zacieśnienia więzi 
sąsiedzkich i wspólnego spędzenia czasu.

7 września na boisku sportowym przy ZSCKR w Widzewie, odbył się piknik 
rodzinny zorganizowany przez sołectwo Ksawerów-Zachód. 
W programie imprezy było dużo atrakcji dla najmłodszych: pokazy 
naukowe, eksperymenty chemiczne, malowanie buziek, zabawy 
z animatorami, dmuchańce i euro bungee, balony z helem oraz atrakcyjne 
nagrody niespodzianki. Zabawne konkursy i animacje cieszyły się dużym 
powodzeniem nie tylko wśród najmłodszych mieszkańców. Przeprawy 
na tratwie czy jazda na nartach po trawie wywołały nie lada emocje u małych 
i tych większych. Przygotowano również poczęstunek. Można było 
skosztować słodkich przekąsek, waty cukrowej, popcornu oraz pysznej 
kiełbaski z grilla. Impreza, podobnie jak rok temu, zgromadziła mnóstwo 
mieszkańców. 
Jak widać, plenerowe imprezy organizowane przez sołectwa z naszego 
terenu z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców. Redakcja

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Zabawa z kolorową chustą

Tratwą po trawie - czemu nie?

Animacje dla najmłodszych...

...i rodzinna gra w Jengę XXL Mieszkańcy sołectwa Ksawerów - Zachód

Zespół  Sweet&Hot Jazzband na plenerowej scenie

Fotografie wykonała redakcja
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Dożynki parafialne w Woli Zaradzyńskiej

W niedzielę 8 września w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 
Pomocy w Woli Zaradzyńskiej odbyły się dożynki parafialne. Starostami 
święta plonów byli: Katarzyna Rusinkiewicz i Marek Gajdzicki - mieszkańcy 
Nowej Gadki.

W uroczystej mszy św. której przewodniczył nowy proboszcz parafii 
- ks. Wojciech Błaszczyk, uczestniczyli parafianie, nasi lokalni 
samorządowcy (wójt gminy Adam Topolski, wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Anna Szcześniak-Rydz), radna Beata Ścibór, sołtysi: Natalia Dębska 
(s. Nowa Gadka), Antoni Archman (s. Wola Zaradzyńska), Elżbieta Mędrecka 
(s. Ksawerów-Wschód) oraz gościnnie Wojciech Rydygier (sołtys 
Czyżeminka). Organizatorzy dożynek - Koło Gospodyń Wiejskich oraz 
mieszkańcy Nowej Gadki, przygotowali zgodnie z tradycją piękny wieniec 
oraz chleb dożynkowy.

Propozycje zadań jakie mogłyby wejść do realizacji w ramach funduszy 
sołeckich na 2020 rok, były najważniejszym tematem dyskusji mieszkańców 
podczas trzech wrześniowych zebrań sołeckich (10 września w Woli 
Zaradzyńskiej, 16 września w sołectwie Ksawerów - Wschód i dzień później 
w sołectwie Ksawerów - Zachód).

Wszyscy trzej sołtysi (Antoni Archman z Woli Zaradzyńskiej, Elżbieta 
Mędrecka z Ksawerowa - Wschód i Marta Świerczyńska z Ksawerowa 
- Zachód) przedstawili propozycje Rady Sołeckiej dot. podziału pieniędzy 
z funduszu  sołeckiego na przyszły rok. Mieszkańcy sołectw podjęli uchwały 
w sprawie podziału środków z funduszu na następujące przedsięwzięcia.

Sołectwo Wola Zaradzyńska:
- remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Igora 
Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej (koszt ok. 20 tys. zł),

- zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (koszt 
ok. 14 tys. zł).

Sołectwo Ksawerów - Zachód:
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Jordana w Ksawerowie ( koszt ok. 12,5 tys. zł),
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Jordana w Ksawerowie ( koszt ok. 6 375,60 zł),
-  zakup i montaż koszy na śmieci i ławek (koszt 5 tys. zł),
- organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Ksawerów -

Zachód (koszt 16 885,40 zł),
- garaż na sprzęt sportowy przy boisku na ul. Rzepakowej (koszt 7 tys. zł),
- projekt i uzgodnienie progu zwalniającego na ul. Letniej (koszt 3 tys. zł).

Sołectwo Ksawerów - Wschód:
- dofinansowanie remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Jordana w Ksawerowie (koszt ok. 12,5 tys. zł),
- dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 

im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej (kwota ok. 25 tys. zł),
- projekt i budowa oświetlenia ulicznego (3 lampy) w ulicy Sadowej 

(od strony ulicy Orzechowej ) w Ksawerowie (kwota ok. 13 tys. zł).

Fot. OSP Wola Z.

Wrześniowe zebrania wiejskie 

Mieszkańcy gminy podczas nabożeństwa dożynkowego

Obradujący mieszkańcy z sołectwa Ksawerów - Wschód...

Fot. Red.

Informacja o zebraniach wiejskich w sołectwach: Ksawerów - Południe 
(odbyło się 25 września o godz. 18.00 w GDKzB) oraz z sołectwa 
Ksawerów - Północ (odbyło się 26 września o godz. 17.00 w GDKzB) 
opublikowana zostanie w kolejnym wydaniu gazety.

Redakcja

...i z sołectwa Ksawerów - Zachód

Zebranie wiejskie sołectwa Wola Zaradzyńka

Fot. Red.

Fot. Red.
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Mieszkańcy Woli Zaradzyńskiej przywitali w lipcu 
nowego proboszcza parafii 

, który zastąpił dotychczasowego proboszcza 
ks. Roberta Jaśpińskiego. 

ks. Wojciecha Błaszczyka - 
pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 

Pomocy w Woli Zaradzyńskiej

Z jakich stron ksiądz do nas przybył? 
Mój dom rodzinny znajduje się niedaleko, można powiedzieć po sąsiedzku,  
bo w Rzgowie. Tam się wychowałem i tam spędziłem szczęśliwe dzieciństwo. 
Mam to szczęście, że będąc proboszczem w Woli Zaradzyńskiej, jedną nogą 
jestem w Rzgowie, w moich stronach rodzinnych. Nie często zdarza 
się bowiem, żeby będąc na parafii, być jednocześnie tak blisko domu.

Kiedy przyjął ksiądz święcenia kapłańskie?
Dokładnie 24 lata temu, w czerwcu 1995 roku. Czas szybko płynie 
i ani się obejrzałem, jak minęły te wszystkie lata.

W Woli Zaradzyńskiej jest ksiądz od niedawna, jakie są pierwsze wrażenia? 
Jak najbardziej pozytywne. Spotykam się z życzliwością ludzi i chęcią 
do wspólnego działania nie tylko na rzecz  parafii, ale również na rzecz całej 
gminy. Liczę na to, że razem uda nam się dużo pozytywnego zrobić. Za nami 
dożynki parafialne, piękna uroczystość a zarazem pierwszy krok 
do wzajemnego poznania się. Swoją obecnością zaszczycili nas 
przedstawiciele gminnego samorządu oraz sołtysi. Było bardzo miło i mam 
nadzieję, że z czasem uda się nam nawiązać bliskie relacje, które pomogą 
w skutecznym działaniu na rzecz lokalnego społeczeństwa.

A kościół jak się księdzu podoba?
Z radością przyznaję, że świątynia bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. 
Nie tak dawno wybudowana, a już wyposażona na "wysoki połysk". 
Na pewno będziemy musieli umeblować prezbiterium - poprzedni proboszcz 
już podjął działania w tym kierunku oraz zamontować żyrandole. Bardzo 
podoba mi się styl wnętrza kościoła. Mimo nowoczesnego charakteru 
zachowany został duchowny wystrój. Niekiedy nowe kościoły 
są  wyposażone tak nowocześnie,  że czasami trudno o świadomość,  że  jest 
się w świątyni. Kościół w Woli Zaradzyńskiej jest w moim guście, dobrze 
się w nim czuję i za to bardzo Panu Bogu dziękuję.  

Jakie zadania stawia sobie ksiądz w naszej parafii?
Jeżeli chodzi o inwestycje to tak jak już wcześniej powiedziałem 
dokończenie wyposażania kościoła, wstawienie bramy wjazdowej, 
pobudowanie plebani oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół. Żeby było 
estetycznie i atrakcyjnie dla oka. Od strony duchowej chciałbym 
zaangażować mieszkańców w życie i funkcjonowanie parafii. Marzy mi się, 
żeby w parafialnych wspólnotach uczestniczyły dzieci i młodzież. Mamy już 
grupę "żywej róży", dziecięcą scholę, chór kościelny i ministrantów. Razem 
około 30 osób. To duża grupa jak na początek, z którą jesteśmy w stanie 
zrobić coś dobrego. W pracy stawiam przede wszystkim na wspólne 
działanie oparte na wzajemnym zaufaniu. Z doświadczenia wiem, 
że przynosi to dobre efekty. Cieszą mnie sytuacje, w których parafianie 
mogą porozmawiać ze mną nie tylko o rzeczach łatwych i przyjemnych, 
ale również o sprawach trudnych. Może uda się reaktywować grupę 
wieczernika modlitwy za kapłanów. Może wspólnie stworzymy wspólnotę 
domowego kościoła, ruch związany z duszpasterstwem małżeństw i rodzin. 
Czas pokaże. Podobnie jak w innych parafiach, u nas także działa grupa 
synodalna. Jej misją jest zapraszanie parafian do aktywnego działania, 
do brania odpowiedzialności za swoją parafię i kościół w wymiarze szerszym, 
diecezjalnym. Bo przecież kościół nie jest oparty tylko na osobach 
duchownych, księżach, zakonnikach.  Osoby świeckie też mogą mieć i coraz 
częściej mają, bardzo praktyczny, skuteczny wpływ na to, co się w kościele 
dzieje. Działania grupy synodalnej mają ścisły związek z przygotowaniami 
do jubileuszu 100-lecia powstania diecezji. Mam plany, marzenia, a przede 
wszystkim zapał do pracy. Wspólnie z radami - parafialną, ekonomiczną 
i duszpasterską będziemy podejmowali działania i wdrażali w życie pomysły 
oraz inicjatywy usprawniające funkcjonowanie całej parafii. 

A gdzie wcześniej pełnił ksiądz posługę kapłańską?
Wcześniej jako proboszcz byłem 4 lata w parafii w Łaskowicach. 
To niedaleko,  po sąsiedzku , z drugiej strony Ksawerowa.  Była to pierwsza 
moja parafia na probostwie. Jednocześnie pełniłem funkcję kapelana 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi. 

Pełni ksiądz nadal tą funkcję?
Już nie. Nowy proboszcz w Łaskowicach przejął po mnie funkcję kapelana. 
Wracając do mojej historii, nie przeprowadzałem się zbyt często. Dużo czasu 
spędziłem w Łodzi. Po święceniach kapłańskich trafiłem do parafii 
na Chojnach, potem 7 lat pełniłem posługę w parafii św. Marka na Bałutach 
a później trafiłem na 9 lat do parafii św. Franciszka z Asyżu.  

Nie samą pracą człowiek żyje. Nasi czytelnicy chcieli by pewnie wiedzieć  
jak ksiądz spędza czas wolny ?
Stawiam na aktywny wypoczynek w pięknych okolicznościach przyrody. 
Staram się dbać o kondycję i zdrowie. Jak jest czas i pogoda sprzyja, to lubię 
pojeździć rowerem po okolicy. W dzieciństwie nauczyłem się sam pływać, 
dlatego chętnie odwiedzam nasz polski Bałtyk. Chodzę również po górach 
- najczęściej wyjeżdżam w  Tatry. Wybieram niższe partie i bezpieczne trasy, 
wspinaczka wysokogórska nie jest w moim typie. Podczas minionych 
wakacji, z powodu przeprowadzki udało mi się tylko na tydzień wyjechać 
do Zakopanego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie inaczej. 
Pozdrawiam serdecznie wszystkim mieszkańców gminy.

Ksiądz Wojciech Błaszczyk nowym proboszczem parafii w Woli Zaradzyńskiej 

Ks. proboszcz Wojciech Błaszczyk w trakcie inauguracji roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Fot. Red.

Z księdzem proboszczem Wojciechem Błaszczykiem rozmawiał Bartosz Chmiela
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Mamy pierwszego posła

w historii gminy Ksawerów!

Krzysztof Ciebiada jest świeżo upieczonym parlamentarzystą. Swoje biuro 
poselskie otworzył w sąsiednich Pabianicach.

W uroczystości poświęcenia nowego lokalu uczestniczyli przedstawiciele 
rządu i samorządowcy, wśród których był gospodarz naszej gminy wójt 
Adam Topolski. Krzysztof Ciebiada był dotychczas wiceprzewodniczącym 
sejmiku wojewódzkiego. 

Fot. P.Jach/epainfo.pl

Poseł Krzysztof Ciebiada przyjmuje gratulacje
od wójta Adama Topolskiego

Panie pośle, czy nowa funkcja, nowe stanowisko pomogą w bieżącej 
działalności na rzecz gminy Ksawerów i jej mieszkańców?
Na to liczę. Decyzję o przyjęciu mandatu poselskiego postawiłem na jednej 
szali z dotychczas pełnioną funkcją wiceprzewodniczącego sejmiku 
województwa łódzkiego. Zdecydowałem się objąć mandat na te kilka 
miesięcy, do czasu kolejnych wyborów. Jednym z  powodów takiej decyzji 
była perspektywa nowych możliwości, wytężonej pracy na rzecz miejsca 
w którym się urodziłem - gminy Ksawerów. Posłowanie pojmuję poprzez 
pryzmat pracy z ludźmi. Będąc posłem reprezentuję daną społeczność. 
Jestem zaszczycony, że mogę reprezentować ksawerowian jako pierwszy 
w historii gminy poseł.

Co chciałbym Pan zrealizować w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim to, nad czym wspólnie z wójtem Adamem Topolskim 
już pracujemy, czyli budowa dużego obiektu sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Ksawerowie. W miejscu starych boisk chcemy zbudować 
nowoczesną bazę sportową. Równie ważny jest biznes, czyli rozwój Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefy Ksawerów. Nowe miejsca pracy 
to nowe miejsca zamieszkania dostępne również dla tych, których nie stać 
na budowę nowego domu. Pomysłów i zadań jest naprawdę dużo, 
możliwości ich realizacji również. Kluczem do sukcesu jest chęć 
do współpracy, dobra organizacja pracy i pasja jaką jest samorządność. 

Samorządność jest Pana pasją?
Tak, niewątpliwie największą. Pracę z ludźmi i dla ludzi od dawna stawiam 
na pierwszym miejscu. Lubię pomagać, rozmawiać, szukać nowych 
możliwości i rozwiązywać problemy. Cały czas uczę się samorządności. Taki 
jestem, że mocno angażuję się w to co robię i sprawia mi to ogromną 
satysfakcję. Uważam, że jeżeli lubisz swoją pracę, czyli robisz coś z pasją, 
to efekt twoich starań będzie naprawdę dobry. Zdaję sobie oczywiście 
sprawę, że łączenie pracy z pasją jest marzeniem wielu osób. Marzenia 
są jednak po to, żeby po nie sięgać. Wystarczy tylko mocno chcieć. 

Czy tej pasji można się nauczyć?
Bardzo trudno, trzeba mieć do niej twardy charakter. Reprezentując 
społeczeństwo często stajemy w obliczu niełatwych decyzji, z których później 
jesteśmy rozliczani. Ucząc się samorządności obserwujemy otoczenie 
i wyciągamy wnioski. Zawsze z myślą o ludziach, których reprezentujemy.

Kiedy rozpoczął Pan tę przygodę?
W 2007 r. wstępując do partii politycznej. Następnie, przez dwie kadencje 
pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku wojewódzkiego. Dzisiaj mam 
zaszczyt reprezentować mieszkańców gminy jako poseł na Sejm RP. 

Jak spędza Pan wolne chwile, poza codziennymi obowiązkami?
Przede wszystkim z najbliższą rodziną. Jeżeli czas pozwoli, organizujemy 
wspólne wycieczki rowerowe.

Wspomniał Pan o swoich ksawerowskich korzeniach?
Moi rodzice w Ksawerowie wybudowali swój pierwszy dom. Tutaj 
się urodziłem. Razem z bratem wychowaliśmy się na tej ziemi, aby później wejść 
w dorosłość. Brat wybrał seminarium duchowne, a ja w Ksawerowie założyłem 
własną rodzinę. 

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców 
gminy.

Czy wiesz, kto jest Twoim radnym?

Radni reprezentują Nas - mieszkańców w Urzędzie Gminy Ksawerów. Jako 
przedstawiciele lokalnej władzy troszczą się o nasze sprawy w radzie 
gminy i innych instytucjach samorządowych. Czy wiesz, który radny 
reprezentuje Ciebie?

Beata Ścibór - okręg nr 14

Anna Szcześniak - Rydz - okręg nr 13 

Rejon ulic: 1 Maja, Biała, mjr. Hubala  
od nr. 1 do nr. 49 (strona nieparzysta), 
Karminowa, Kolorowa, Kosmowskiej  
od nr. 1 do nr. 33 (strona nieparzysta) 
i od nr. 2 do nr. 12 (strona parzysta), 
Krótka, Malinowa, Owocowa, Północna 
od nr. 2 do nr. 22 (strona parzysta) i do nr. 
1 do nr. 17 (strona nieparzysta), Skromna, 
Taneczna, Wąska, Wolska od nr. 24 

do końca (strona parzysta) i od nr. 39a do końca (strona nieparzysta), 
Zaradzyńska nr 20 i Zielona. Anna Szcześniak - Rydz jest radną gminy 
nieprzerwanie od 1997 r. Obecnie pracuje w Komisji Budżetu, 
Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Jest również 
wiceprzewodniczącą Komisji Samorządowo - Społecznej.

Rejon ulic: Akacjowa nr 14, od nr. 40 do nr. 
84 (strona parzysta), od nr. 113 do nr. 139 
( s t r o n a  n i e p a r z y s t a ) ,  Ł ą c z n a ,  
Ogrodników, Polna.
Beata Ścibór w radzie gminy zasiada po 
raz pierwszy. Jest członkinią Komisji 
Budżetu,  Gospodarki ,  Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Samorządowo - Społecznej.

Anna Szcześniak - Rydz

Fot. Archiwum

Redakcja Beata Ścibór

Fot. ArchiwumFot. Archiwum

Z posłem Krzysztofem Ciebiadą rozmawiał Bartosz Chmiela



Czy za odbiór śmieci zapłacimy 

ponad dwa razy więcej?

Według deklaracji złożonych do Urzędu Gminy Ksawerów 
do opłaty śmieciowej zgłoszonych jest tylko 7,1 tys. osób. 
Wg danych szacunkowych teren gminy zamieszkuje  
ok. 8,5 tys. mieszkańców.

Jak duży wpływ na wysokość opłaty śmieciowej będzie 
miała ta sytuacja? O tym zadecydują radni na najbliższej 
sesji. Nowy koszt odbioru odpadów z terenu naszej gminy 
jest ponad dwukrotnie większy od dotychczasowego. 
Rozkłada się on na osoby zgłoszone do opłaty śmieciowej - 
czyli uczciwie płacące podatki w gminie Ksawerów.

Fot. gazetawroclawska.pl

Redakcja

Co 1400 osób robi z odpadami?

Mieszkasz w gminie?

Zgłoś się do "opłaty śmieciowej"

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku zgłaszania 
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  -  osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Obowiązek zapłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

Jeżeli stwierdzą Państwo niezgodności w deklaracji śmieciowej 
(np. niewłaściwą liczbę domowników zamieszkujących gospodarstwo 
domowe), konieczne jest złożenie deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy 
(pokój 403 - IV piętro) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy 
Ksawerów, 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, co pozwoli uniknąć 
odpowiedzialności w takiej sytuacji.

Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ksawerów: www.ksawerow.4bip.pl (zakładka: dla interesanta 
- formularze i wnioski- gospodarka odpadami).
Informacja: tel.42 213-80-50 w.31, 
mail: dochodowygo@ksawerow.com

Ref. Dochodów
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GOPS Ksawerów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie we współpracy 
z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach oraz szkołami podstawowymi 
z terenu gminy Ksawerów realizuje w 2019 r. projekt pn. "Świadomy rodzic – 
szczęśliwe dziecko", którego celem jest pokazanie relacji między rodzicami 
a dziećmi i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom wzajemnego 
niezrozumienia.

W ramach ww. projektu przeprowadzono anonimowe ankiety na temat 
relacji rodzic - dziecko, konkurs plastyczny na plakat, a także zaplanowano 
dwa spotkania z rodzicami. Pierwsze z nich odbyło się 19 września 
w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

"Świadomy rodzic - szczęśliwe dziecko"

Fot. Red.

Spotkanie z rodzicami w SP w Woli Zaradzyńskiej

Oświadczenie Wioletty Domańskiej

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami 
związanymi ze złożoną przeze mnie rezygnacją pragnę poinformować, 
że SPZOZ MEDiKSA nie jest zadłużona. Wszystkie zobowiązania wobec 
pracowników, podmiotów zewnętrznych są regulowane terminowo. 
Zgodnie z przedstawionym podmiotowi tworzącemu – gminie Ksawerów 
sprawozdaniem  finansowym,  I półrocze 2019 roku zamknięto dodatnim 
wynikiem finansowym. 

Moja rezygnacja jest spowodowana tym, że ilość obowiązków, zadań 
i wyzwań przekracza w obecnych realiach siły i możliwości jednej osoby.  
Przez prawie 18 lat łączyłam obowiązki dyrektora i lekarza POZ, bardzo 
często kosztem prywatnego czasu, ale trudne zadania mnie inspirowały. 
Mam poczucie, że spełniłam powierzone mi przed laty zadanie 
zorganizowania w gminie Ksawerów nowej placówki ochrony zdrowia 
najlepiej jak potrafiłam. 

Moją pasją jest medycyna, dlatego jeśli nowy dyrektor będzie mnie 
widział w swoim zespole, zadeklarowałam wolę pracy w charakterze 
lekarza. 

Wioletta Domańska
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Sąsiedzi z Pabianic chcą do senatu

Maciej Łuczak urodził się 3 stycznia 1967 r. w Łodzi. Ukończył Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa w Ksawerowie. Jest absolwentem Akademii 
Rolniczej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie 
Łódzkim na kierunku Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej 
administracji publicznej.  

Przez 10 lat był dyrektorem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach. W 2009 r. wstąpił do Prawa 
i Sprawiedliwości, objął funkcję pełnomocnika powiatowego partii. 
W listopadzie 2014 roku został radnym powiatu pabianickiego z ramienia 
PiS, a w styczniu 2015 roku wiceprezydentem Pabianic. Od czterech lat jest 
senatorem RP. W Senacie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Jest też członkiem 
Komisji Środowiska. 

Senator Maciej Łuczak z europosłanką Joanną Kopczyńską 
- zawsze jest możliwość wsparcia lokalnych inicjatyw przez polityków 
wyższego szczebla

Fot. Archiwum własne

Maciej Łuczak

Krzysztof Habura urodził się 2 czerwca 1956 r. w Pabianicach, w rodzinie 
o bogatych tradycjach ogrodniczych, sięgających początku XX wieku. 
Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 15, a następnie  kontynuował 
w II LO w Pabianicach. W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa 
i Architektury Politechniki Łódzkiej.

Po studiach pracował jako kierownik budowy w Kombinacie Budowy 
Elektrowni Bełchatów. W 1984 r. został inspektorem nadzoru budowlanego 
w Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od roku 1985 do roku 2006 
prowadził przedsiębiorstwo budowlane.  W latach 1994 - 2006 był związany 
z  Radą Miejską w Pabianicach. Od 2006 roku pełni nieprzerwanie funkcję 
Starosty Powiatu Pabianickiego. 

Krzysztof Habura

Starosta Krzysztof Habura z wnukami podczas Festynu w Ksawerowie

Fot. Archiwum własne

Masz pomysł na zagospodarowanie terenu zielonego? Zgłoś go radnemu, sołtysowi lub radzie sołeckiej

Sołtysi bardzo często pełnią funkcję pośrednika między organami gminy 
a mieszkańcami. Dlatego, o czym powinniśmy pamiętać, sołtysowi 
i współpracującej z nim radzie sołeckiej, możemy zgłaszać społeczne 
problemy - również te dot. estetyki naszego otoczenia czy bezpieczeństwa 
na gminnym terenie.

Masz pomysł na zagospodarowanie zielonego terenu przy ul. Pięknej 
w Ksawerowie (zdjęcie obok)? Zgłoś go swojemu radnemu, sołtysowi lub 
radzie sołeckiej. Chcesz, żeby w ulicy zamontowany był próg zwalniających? 
Wskaż taką lokalizację i zgłoś ją swojemu radnemu, sołtysowi lub radzie 
sołeckiej. 

Trzecim kandydatem z tego okręgu, ubiegającym się o mandat senatora 
jest Jakub Filipowicz - mieszkaniec Zgierza.

Redakcja

Redakcja

Fot. Red.

Zarośnięty teren przy ul. Pięknej 
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Organizator Patronat honorowy

Wójt Gminy Ksawerów

PROGRAM 

• BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

Skończyłeś/aś 65 lat? Jesteś naszym pacjentem? Możesz skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Na szczepienie zakwalifikuje 

Cię lekarz rodzinny z MEDiKSA. Szczepienia finansowane  przez Gminę Ksawerów.

• CYTOLOGIA

Bądź świadoma! Zbadaj się, miej pewność! Zapraszamy na badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki NFZ wszystkie kobiety w wieku 

25 - 59 lat, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie 

do następnego badania za 12 miesięcy. W naszym Gabinecie Ginekologicznym będzie czekała na wszystkie chętne Panie lekarz ginekolog 

z MEDiKSA.

• MAMMOGRAFIA

Zbadaj się, miej pewność ! - wykonywana w mammobusie na parkingu przed MEDiKSA w ramach programu profilaktycznego adresowanego 

do kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie.

• SPIROMETRIA I KONSULTACJA LEKARZA PULMUNOLOGA 

Palisz papierosy? Kaszlesz? Szybciej się męczysz? Przyjdź na badanie czynnościowe płuc, po nim uzyskasz konsultację lekarza pulmonologa. 

• BADANIA PROFILAKTYCZNE  

Zapraszamy Pacjentów w każdym wieku do stoiska na parkingu przez MEDiKSA na: pomiar glukozy, ciśnienia tętniczego, analizę BMI, pomiar 

tkanki tłuszczowej, analizę jakości skóry.

• USG TARCZYCY

Zapraszamy Panie i Panów w każdym wieku na badanie ultrasonograficzne tarczycy. Badanie finansowane przez Gminę Ksawerów  i  MEDiKSA.

•  ANKIETA W PROFILAKTYCE GRUŹLICY

Palisz papierosy, męczy Cię przewlekły kaszel ? Odwiedź pielęgniarkę środowiskową w MEDiKSA, która wstępnie oceni stan zagrożenia 

chorobami płuc i skieruje do dalszej diagnostyki.

• TESTY antygenu swoistego prostaty (PSA) 

Przekroczyłeś 50-tkę?  Sprawdź swoją prostatę! Panów zapraszamy na szybki, przesiewowy  test z kropli krwi wykrywający antygen raka 

prostaty. Testy finansowane przez Gminę Ksawerów, wykona je pielęgniarka MEDiKSA.

• PROFILAKTYCZNA  AKCJA  DLA DZIECI "ZDROWY ZĄBEK"

Rodzice maluchów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ! Zapraszamy Wasze pociechy do naszego wyremontowanego Gabinetu 

Stomatologicznego. Dzieci będą mogły m in. poznać tajemnice gabinetu, podziwiać swoje ząbki na monitorze za pomocą kamery 

wewnątrzustnej, poznać tajniki szczotkowania. Drobny upominek w nagrodę za odwagę.

• NAUKA  BADANIA  PIERSI NA FANTOMIE 

Kobieto! Naucz się samobadania piersi. Zapraszamy wszystkie Panie na  instruktaż samokontroli piersi prowadzony przez  położną z MEDiKSA. 

Wszystkie badania są całkowicie bezpłatne! 
Wystarczy, że jesteś naszym pacjentem, mieszkańcem i płacisz podatek dochodowy 

na rzecz gminy Ksawerów (oświadczenia będzie można wypełnić w dniu badań, w MEDiKSA). 
Wspólnie finansujemy badania i konsultacje, ponieważ Twoje zdrowie jest dla nas bardzo ważne.  

Skorzystaj!  ZAPRASZAMY!!!                      

WÓJT GMINY KSAWERÓW I DYREKTOR MEDIKSA ZAPRASZAJĄ

5 października 2019 r.  w godz. 10.00 - 14.00  do MEDiKSA w  Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 27 

mieszkańców płacących podatek dochodowy na rzecz gminy Ksawerów 

będących pacjentami zadeklarowanymi w MEDiKSA, do lekarza POZ na bezpłatne badania profilaktyczne 

w ramach IX akcji "ZDROWA RODZINA - ZDROWA GMINA"

MEDiKSA / Fotografie Schutterstock
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A TY CO WYBIERZESZ?

 
Wystarczy,  jeśli w zeznaniu podatkowym np. PIT-37 wskażesz gminę Ksawerów 

jako swoje miejsce zamieszkania.

Jak?

37% 
Twojego podatku dochodowego może trafić do gminy w której mieszkasz!

CZY
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Jesienne zadania dla najmłodszych czytelników

Znajdź 10 szczegółów którymi różnią się dwa obrazki poniżej - powodzenia!

Grzybiarz zgubił się w lesie, pomożesz mu odnaleźć właściwą drogę?

Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock
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OŚWIATA

Wróciliśmy do szkolnych ławek 
- wakacje są już tylko wspomnieniem

Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. Po dwóch miesiącach 
letniego wypoczynku z uśmiechem wrócili do nauki.

Rok szkolny rozpoczął się w gminnych szkołach uroczystymi apelami, 
o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie 
i godzinę później w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli 
Zaradzyńskiej. Choć dla niektórych wakacje powinny być stanowczo dłuższe, 
to uczniowie i tak z radością zainaugurowali początek szkoły. Nawet 
u pierwszoklasistów, dla których szkolne mury są czymś nieznanym, można 
było dostrzec ciekawość i błysk w oku. 

Wszyscy uczniowie zostali serdecznie przywitani przez grono pedagogiczne 
placówek i przedstawicieli gminnego samorządu. Wójt Adam Toplski 
przywitał nową dyrektor szkoły w Woli - Barbarę Staszewską (długoletnią 
wicedyrektor Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach) oraz 
wręczył najzdolniejszym stypendia i listy gratulacyjne (otrzymało je łącznie 
23 uczniów). 

Księża proboszczowie z naszych parafii wsparli dzieci i młodzież dobrym 
słowem. Gościem specjalnym inauguracji roku szkolnego w Woli 
Zaradzyńskiej był poseł Krzysztof Ciebiada, mieszkaniec naszej gminy, 
absolwent szkoły podstawowej w Woli i pierwszy poseł na sejm w historii 
gminy Ksawerów. 

Trochę statystyk z bieżącego roku szkolnego:

• w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej uczyć 
się będzie 287 dzieci (w 15-stu oddziałach przedszkolnych i szkolnych), 
w tym jedna klasa I (24 uczniów),

• w Szkole Podstawowej im. dr. Henryka Jordana w Ksawerowie uczyć 
się będzie 515 dzieci (w 24 oddziałach przedszkolnych i szkolnych), w tym 
trzy klasy I (71 uczniów),

• w Gminnym Przedszkolu w Widzewie mamy 2 oddziały przedszkolne 
(50 dzieci)

Fotografie wykonała redakcja

Rozmowa z dyrektor Barbarą Staszewską

Pani dyrektor, jak po niespełna miesiącu pracy ocenia Pani naszą szkołę?
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej zapewnia bezpieczne warunki 
oraz przyjemną atmosferę do nauki. Placówkę znałam wcześniej, jeszcze 
zanim zostałam dyrektorem. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza mój 
wnuk Kacper, który obecnie jest w grupie "Misie". 

Jakie pomysły i rozwiązania chciałaby Pani wdrożyć w nowym miejscu?
Chciałabym kontynuować tradycje szkoły. Zamierzam wykorzystać 
inicjatywy nauczycieli, rodziców, odpowiadać na potrzeby środowiska. 
Wielkim przedsięwzięciem będzie organizacja obchodów 100-lecia szkoły. 
Moim marzeniem jest, żeby szkoła "żyła po lekcjach" - chciałabym 
organizować w niej zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zgodne z ich 
potrzebami i zainteresowaniami.

Jakie jest Pani dotychczasowe doświadczenie w pracy w oświacie?
Pracuję w szkole od wielu lat. Jestem nauczycielem chemii i przyrody, 
pełniłam funkcję wicedyrektora w Gimnazjum nr 1, a następnie w SP nr 2 
w Pabianicach. Współpracowałam z PODNiDM w Pabianicach jako doradca 
metodyczny chemii. Od wielu lat jestem organizatorem Powiatowego 
Konkursu Chemicznego. Biorą w nim udział uczniowie ze szkół Powiatu 
Pabianickiego. Chciałabym, żeby stał się on tradycją szkoły w Woli 
Zaradzyńskiej. Moi uczniowie są laureatami i finalistami Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Chemii organizowanego przez Kuratorium 
Oświaty w Łodzi.

Redakcja

Z dyrektor Barbarą Staszewską rozmawiał Bartosz Chmiela

Redakcja

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie

Nowa dyrektor Barbara Staszewska 

wita uczniów po wakacyjnej przerwie

Dzieci z opiekunami podczas inauguracji roku szkolnego

w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
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Fotografie GDKzB w Ksawerowie

Dowiedz się więcej na...
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Czytaliśmy "Katarynkę" Bolesława Prusa
ORFEO IN ITALIA 2019

I miejsce dla Olgi Fidrysiak - Myszkowskiej

W sobotę 7 września mieszkańcy gminy spotkali się w GDKzB w Ksawerowie, 
żeby uczestniczyć w Narodowym Czytaniu - akcji zainicjowanej przez 
prezydenta RP. 

Podczas ósmej edycji Narodowego Czytania, czytaliśmy "Katarynkę" - 
nowelę Bolesława Prusa. Dlaczego akurat nowelę? Bo w nowelach jest 
wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem 
i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu 
i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane 
wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, 
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie 
wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej 
historii – napisał w specjalnym liście prezydent RP Andrzej Duda.
Mieszkańcy gminy wspominali w tym dniu rocznicę Bitwy Pabianickiej. 
Zdjęcia obrazujące tę zbrojną potyczkę można było obejrzeć 
na wystawionych sztalugach. Z tej okazji złożono (wspólnie z harcerzami) 
symboliczną wiązankę kwiatów i zapalono znicze pod obeliskiem.

Instruktorka studia wokalnego GDKzB w Ksawerowie Olga Fidrysiak - 
Myszkowska zajęła I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu ORFEO 
IN ITALIA w Lido di Jesolo. Gratulujemy!

Wspólne czytanie noweli Prusa

Olga Fidrysiak - Myszkowska

Galeria obrazująca wydarzenia dot. Bitwy Pabianickiej
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SMOK w Ksawerowie
Zdolne koszykarki 

w kadrze wojewódzkiej młodziczek!

Wzorem różnych miast z Polski, również gmina Ksawerów dołącza 
do programu Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki, którego 
celem jest propagowanie koszykówki wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa 
finansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a organem 
zarządzającym programem jest Polski Związek Koszykówki.

Dwie 14-letnie koszykarki, mieszkanki naszej gminy, Joanna Włodarczyk 
(SP w Woli Zaradzyńskiej) i Natalia Chałupka (SP w Ksawerowie) dostały 
powołania do kadry wojewódzkiej młodziczek.

Dziewczyny, spodziewałyście się tego powołania?
Asia: Nie, ale bardzo chciałam się dostać, więc dałam z siebie 120% 
na konsultacjach.
Natalia: To trudne pytanie, choć myślę, że każda z nas po cichu na to liczy. 
Po to ciężko trenuję, żeby stawać się lepszą w tym co robię, a to powołanie 
pokazuje, że warto ciężko trenować. To dla mnie duże wyróżnienie i nagroda 
za moją pracę na treningach i meczach. Jest to również kolejny krok naprzód 
w mojej przygodzie z koszykówką. 

Jak często trzeba trenować, żeby być dobrą koszykarką?
Natalia: Dobra koszykarka powinna być wytrwała i konsekwentna w tym 
co robi, nie załamywać się jak coś nie wychodzi i pamiętać, że każda 
zawodniczka miewa gorszy okres. Ciężko trenując można pokonać każdy 
kryzys formy. My trenujemy cztery razy w tygodniu, a w weekendy gramy 
mecze.
Asia: Jak chcesz być w tym dobra, musisz potrafić współpracować z drużyną , 
być upartą, pracowitą i konsekwentną (uśmiech).

Z jakimi numerami na koszulkach gracie?
Asia: Ja gram z numerem 19.
Natalia: A ja z numerem 14.

Dlaczego akurat koszykówka? Skąd zainteresowanie tym sportem? 
Natalia: W zasadzie to był przypadek, ponieważ moja pani od Wychowania 
Fizycznego - Jolanta Fajndt namówiła mnie na kilka początkowych 
treningów. Wiedziałam, że będzie ciężko, bo nic nie przychodzi łatwo, 
ale spodobały mi się treningi i chciałam zacząć grać w koszykówkę. W tym 
wszystkim pomógł mi trener Bartosz Śpiewak, za co mu bardzo dziękuję. 
To on uwierzył we mnie od samego początku.
Asia:  Jedyną prężnie działającą sekcją sportową dla dziewcząt w gminie 
była koszykówka i dzięki namowom trenerów poszłam na pierwszy trening. 
Tak się zaczęło.

Jak zachęcić młodzież do trenowania koszykówki?
Asia: Uważam,że największą zachętą dla nowych adeptów koszykówki 
dziewcząt są sukcesy i osiągnięcia naszego  BASKET 4 EVER, i chęć pójścia 
w nasze ślady.
Natalia: Koszykówka to nie tylko treningi i ciężka praca, to też zabawa, 
poznawanie nowych osób, nowe osiągnięcia oraz super wspomnienia 
(uśmiech).

SMOK w Ksawerowie to przede wszystkim bezpłatne treningi koszykówki 
pod okiem młodych, ale doświadczonych trenerów:
Sylwia Gajda - instruktor koszykówki, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego 
wydziału Nauk o Wychowaniu, nauczyciel i pozytywny człowiek. Pierwszą 
przygodę ze SMOK-ami ma już za sobą, ponieważ w sezonie 2016/2017 
uczestniczyła w programie jako trener w UKS Basket Aleksandrów Łódzki. 
Patryk Dembowski - trener koszykówki, były koszykarz, absolwent Wyższej 
Szkoły Sportowej im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. W sezonie 2018/2019 
zdobył z prowadzonymi przez siebie drużynami tytuł Wicemistrza 
Województwa Łódzkiego kategorii U11K oraz U12K.
Koordynatorem programu w Ksawerowie jest Bartosz Śpiewak, który 
z powodzeniem zarządza klubem koszykarskim Basket 4EVER Ksawerów. 

Wykaz treningów:
KL. V ROCZNIK 2008/2009 – trener PATRYK DEMBOWSKI
• treningi Środa g. 16.00-17.30, Sobota -  9.00-10.30
KL. IV ROCZNIK 2009/2010 – trener PATRYK DEMBOWSKI
• treningi Wtorek, Czwartek g. 16.00-17.30
KL. III-I ROCZNIK 2010-2013 – trener SYLWIA GAJDA
• treningi Poniedziałek, Środa g. 16.00-17.30

Basket4Ever

Z koszykarkami rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. Basket4EverFot. Basket4Ever

Joanna Włodarczyk Natalia Chałupka



gazeta samorządu terytorialnego 19nr 8/2019

SPORT

Seniorzy w czołówce tabeli

Najmłodsi już trenują Drużyna rocznika 2009/2010

Nasza seniorska drużyna zajmuje czwarte miejsce (po siedmiu kolejkach) 
w tabeli łódzkiej klasy okręgowej. W rundzie jesiennej wygraliśmy 
spotkań, jeden mecz zremisowaliśmy (w ostatniej kolejce z LKS Sarnów 0:0) 
i jeden przegraliśmy (1:2 z Termami Uniejów).

pięć 

Nowa grupa chłopców z rocznika 2013/2014 już rozpoczęła treningi. 
W zajęciach udział bierze 22 małych piłkarzy, ale zapisy cały czas trwają. 
Zapraszamy na klubowe treningi.

Drużyna trenera Piotra Urbaniaka składa się z chłopców z rocznika 2009/10.
Młodzi piłkarze są podzieleni na dwie grupy w lidze, w zależności od wieku.

Rocznik młodszy 2010 rozegrał dwa spotkania, pierwszy przegrany 
z Włókniarzem P-ce, drugi wygrany z Zawiszą Rzgów 18:6.
Starszy rocznik rozegrał kilka spotkań więcej. Ostatnie dwa zwyciężył 
- z Iskrą Dobroń 5:4 i z Miazgą Brójce 4:3. Chłopcy oprócz treningów 
na boisku mają zajęcia w Shape Fitness w Ksawerowie.

W ósmej kolejce zagramy na wyjeździe (w niedzielę 29.09 o godz. 11.00) 
z  - drużyną Widzewa II Łódź, a w sobotę 5 października 
(o godz. 16.30) podejmiemy u siebie MUKS Włókniarza P-ce. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków naszego klubu do wspólnego kibicowania!

liderem tabeli

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Pojedynek z Termami Uniejów

Fot. S.Wierzbicki/epainfo.pl

GKS Ksawerów

GKS Ksawerów

Fot. GKS Ksawerów

Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com
Dowiedz się więcej na...

www.gmina.ksawerow.com

Pierwszy trening najmłodszej grupy rocznikowej

Tabela Klasy Okręgowej "Łódź" Grupa 1

WIDZEW II ŁÓDŹ

STAL GŁOWNO

ZAWISZA RZGÓW

GKS KSAWERÓW

MUKS WŁÓKNIARZ P-CE

START BRZEZINY

KKS KOLUSZKI

ORZEŁ PARZĘCZEW

UKS SMS ŁÓDŹ

LKS ROSANÓW

TERMY UNIEJÓW

GLKS DŁUTÓW

LKS SARNÓW

SOKÓŁ II ALEKSANDRÓW

KS II KUTNO

PTC P-CE

21

19

18

16

14

13

9

8

8

7

7

7

6

2

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Punktacja

Tabela rocznika 2007-2008 

(Młodzik D1 Grupa 2)

KAS KONSTANTYNÓW

MUKS WŁÓKNIARZ P-CE

GKS KSAWERÓW

LKS JUTRZENKA II BYCHLEW

CHKS ŁÓDŹ

AKS SMS II ŁÓDŹ

PTC P-CE

WIĘCEJ NIŻ SPORT

VICTORIA RĄBIEŃ

SOKÓŁ LUTOMIERSK

9

7

6

6

6

3

3

3

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Punktacja

Drużyna rocznika 2009/10

Fot. GKS Ksawerów
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