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Kończąca się kadencja to 4 lata dynamicznych zmian. Gmina Ksawerów rozwinęła
skrzydła pokazując dumnie swój potencjał. Spotkania mieszkańców, inwestycje
w terenie i olbrzymi krok w stronę dobrego biznesu. Trzecie miejsce w Polsce 
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i sąsiedzkie spotkania
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Fot. Red.

Fot. Red.

3. miejsce w Polsce!!!3. miejsce w Polsce!!!

Fot. Red.
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Dobry czas dla gminy Ksawerów

Dobiega końca druga, kolejna kadencja gospodarza gminy i jej mieszkańca
- wójta Adama Topolskiego. Nadszedł czas podsumowania ostatnich 
4 lat pracy w samorządzie. Jakie faktyczne zmiany przyniosło mijające 
czterolecie? Czy w gminie Ksawerów żyje się lepiej? Zapraszam na rozmowę 
wydania z włodarzem naszej gminy.

Panie wójcie, kończy się Pana kolejna kadencja. Jaki to był czas dla gminy 
i dla jej mieszkańców?
Niewątpliwie był to okres wielu zmian i inwestycji. Mam tutaj na myśli 
przede wszystkim prace w terenie - remonty, budowę dróg czy sieci wodno
- kanalizacyjnej. To dla mnie zdecydowany priorytet działań. Nadal 
zmagamy się z wieloletnimi zaniedbaniami w tym zakresie. Poprzeczka cały 
czas się podnosi, a my musimy sprostać wymaganiom intensywnie 
rozwijającej się gminy. Spójrzmy również w okolicę ulic Bocznej, Lipowej 
i Kosmowskiej, w której do niedawna były szczere pola. Dzisiaj, 
po przekształceniu tych terenów na grunty budowlane, obserwujemy jak 
powstają nowe osiedla mieszkaniowe. W bieżącej kadencji priorytetem były 
drogi, co widać w terenie. Wybrane ulice zostały pokryte nawierzchnią 
asfaltową lub kostką. Postaraliśmy się też o postawienie wygodnych ławek 
w miejscach, w których jest największe zagęszczenie mieszkańców - przede 
wszystkim starszych osób. To tylko przykłady działań, których w trakcie 
ostatnich czterech lat było znacznie więcej.

Fot. Red.

Adam Topolski - wójt gminy Ksawerów

Jedna z wielu ławek w gminie

Fot. Red.

Fot. Red.

...i z nową nakładką asfaltową oraz oświetleniem

Ulica Orzechowa przed remontem...

Ulica Mickiewicza przed inwestycją...

...i po remoncie, z nową nawierzchnią oraz oświetleniem

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Google Street View
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Kolejne ulice zostały podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Stopniowo 
poprawialiśmy, również w ramach funduszy sołeckich, oznaczenia 
gminnych dróg poprzez wymianę tabliczek na nowe, bardziej czytelne. 

Zadbaliśmy o najmłodszych mieszkańców i dla nich rozbudowaliśmy place 
zabaw, szczególnie ten w parku przy Domu Kultury. Zostały dołożone 
różnokolorowe i przede wszystkim bezpieczne urządzenia do zabawy.

Nowe tabliczki z herbem gminy widnieją przy większości ulic 

Rozbudowany fragment placu zabaw przy GDKzB w Ksawerowie

z ułożoną bezpieczną nawierzchnią

Ulica Obwodowa w lutym br...

...i na początku września br.

Fotografie wykonała redakcja

Kandydat na radnego Robert Nawrot w wyniku ugodowego zakończenia sporu 

opublikował na swoim profilu w portalu Facebook przeprosiny Wójta Ksawerowa Adama Topolskiego.

W wykonaniu ugody sądowej zawartej przed Sądem Okręgowym 

w Łodzi w dniu 9 października 2018 r. w postępowaniu prowadzonym 

w trybie wyborczym na wniosek Adama Topolskiego przeciwko Robertowi Nawrotowi, 

sygn. akt II Ns 16/18,  Wójt Gminy Ksawerów publikuje następującą informację:

Ulica Konopnickiej przed remontem...

...i z nowym asfaltem
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Aktualnie trwa intensywna rozbudowa strażnicy o jeszcze jeden garaż. 
Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 250 tys. zł. W nowym garażu stanął ciężki 
i nowoczesny wóz bojowy. Koszt zakupu tego specjalistycznego pojazdu 
to blisko 1 mln zł, z czego gmina dołożyła ponad  200 tys. zł. Suma 
poszczególnych kwot przeznaczonych na doinwestowanie tego obiektu 
i strażackiego sprzętu to prawie 1 mln zł. Dlaczego to podkreślam? 
Bo będziemy mieli jedną z najlepiej doposażonych jednostek OSP w całej 
Polsce. Dobry sprzęt, zaangażowanie i umiejętności druhów strażaków, 
mają przełożenie na bezpieczeństwo naszych najbliższych. Bezpieczeństwo 
i wygoda mieszkańców to również oświetlenie ulic oraz terenów publicznie 
dostępnych. Otrzymaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie na postawienie 
kolejnych latarni. Mogę śmiało powiedzieć, że po wykonaniu tej inwestycji, 
będziemy mieli doświetloną gminę w 99 procentach. 
W trakcie mijających czterech lat staraliśmy się równomiernie rozkładać 
akcenty działań inwestycyjnych na każde sołectwo i na każdy rejon gminy. 
Mówiąc to, mam na myśli pracę urzędu w kontekście zrównoważonego 
rozwoju całego terenu. Niestety, nie wszystko udało zrobić się tak, 
jak byśmy sobie życzyli. 

Fot. Red.

Taras z zadaszeniem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowe latarnie w ul. Karminowej

Fot. Red.

Szczególnie żałuję, że do tej pory nie zostały utwardzone dwie najbardziej 
przepustowe i przelotowe ulice: Zaradzyńska i Bema. W tym przypadku 
ewidentnie nie mieliśmy szczęścia. Trzykrotnie ogłaszaliśmy konkurs 
na wybór projektanta w ul. Bema, co opóźniło rozpoczęcie prac o półtora 
roku. Najważniejsze jest jednak to, że projekt jest już gotowy i mamy 
pozwolenie na budowę. Musimy tylko uzupełnić budżet o środki z zewnątrz 
i myślę, że  jeszcze w październiku ogłosimy przetarg na remont ul. Bema. 
Cieszy mnie, że mieszkańcy dbają o estetykę swojego najbliższego 
otoczenia. Nie  tylko przed swoimi domami, ale również w zewnętrznym 
pasie drogowym. Koszą trawę, odśnieżają, pomagając w ten sposób naszym 
pracownikom gminnej brygady remontowo-budowlanej. Takie inicjatywy 
są bardzo pozytywne i napędzają do dalszych działań. Mijające, pracowite 
cztery lata, były dobrze wykorzystanym czasem dla naszej gminy.

Dobiega końca budowa nowej świetlicy wiejskiej w miejscu, gdzie jeszcze 
nie tak dawno stał pamiętny Dom Rolnika. Nowy budynek powstaje 
przy aktywnym współudziale mieszkańców. Sami zaproponowali koncepcję 
wizualną z zewnątrz i wewnątrz budynku. Jeszcze w tym roku inwestycja 
zostanie oddana. Dzisiaj, aż miło popatrzeć na boisko do piłki nożnej 
z regularnie koszoną trawą, na plac zabaw dla dzieci czy mini siłownię "pod 
chmurką". Mam nadzieję, że nowa świetlica będzie służyła wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.
Mogłoby się wydawać, że na Woli Zaradzyńskiej niewiele się robi. 
Nic bardziej mylnego, zważywszy na dużą i bardzo potrzebną inwestycję 
jaką jest rozbudowa strażackiej bazy. Ocieplenie budynku 
i wyremontowanie pomieszczeń na dwóch kondygnacjach kosztowało 
prawie 400 tys. zł. Zadaszenie tarasu z tyłu budynku to kolejne 100 tys. zł. 

Dzisiejszy plac zabaw z siłownią plenerową, w tle budynek świetlicy

Tak wyglądał krajobraz Domu Rolnika kilkanaście mies. temu...

...a tak wygląda dzisiaj w trakcie trwającej inwestycji

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Google Street View

Zarośnięty teren przy dawnym Domu Rolnika

Fot. Google Street View
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Z wójtem i mieszkańcem gminy Ksawerów Adamem Topolskim rozmawiał Bartosz Chmiela

Gmina Ksawerów otrzymuje wysokie notowania w lokalnych 
i ogólnopolskich rankingach.  Taki dynamiczny rozwój nie rzadko generuje 
dodatkowe koszty. Stać nas na to?
Nasza gmina zarządzana jest zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. 
Staramy się tak planować rozwój inwestycji, aby nie odbywało 
się to kosztem zbyt dużego zadłużenia gminy. Pożyczki zaciągane były 
głównie na inwestycje wodno-kanalizacyjne w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska. Jest to jak się okazuje dobry sposób 
współfinansowania takich działań. Przygotowanie takiego wniosku trwa 
krócej, jest mniej biurokracji i sprawozdawczości do wykonania. Dodatkowo 
po spłaceniu 50% pożyczki istnieje możliwość umorzenia pozostałej części 
kwoty, z czego często korzystamy.  Kondycja finansowa gminy Ksawerów 
na pewno jest stabilna. 

Czy chciałby Pan coś przekazać naszym czytelnikom?
Drodzy Państwo, jestem wójtem od ośmiu lat.  Przede wszystkim jednak 
jestem jednym z Was. Tu mieszkam, tu mieszka moja rodzina. Często 
po niedzielnej mszy św. rozmawiam z mieszkańcami o naszych codziennych 
problemach. Bo przecież jesteśmy sąsiadami. Dużo jeżdżę rowerem 
po drogach i ścieżkach naszej gminy, żeby przyjrzeć się wszystkiemu z bliska, 
zajrzeć tu i tam, porozmawiać. Widzę, że Klub Seniora przy GDKzB prężnie 
się rozwija, że nadal funkcjonują "Białe Soboty" a spotkania 
z małżeństwami 50+ są bardzo potrzebne. Tak więc mój kontakt 
z mieszkańcami odbywa się nie tylko w Urzędzie Gminy, gdzie drzwi mojego 
gabinetu są na co dzień otwarte dla wszystkich.  
Dziękuję radnym, dziękuję sołtysom, członkom rad sołeckich, ale również 
dziękuję wszystkim mieszkańcom. I nie tylko tym, którzy mieli dobre 
pomysły. Również tym, którzy nie zawsze wyrażali swoje zadowolenie. 
Ich krytyka oraz uwagi były ważne i dawały powody do poważniejszych 
przemyśleń. Jako wójt gminy chciałbym zaapelować o aktywny udział 
w najbliższych wyborach samorządowych. Wasz głos jest bardzo ważny, 
to Wy decydujecie o przyszłości gminy Ksawerów. Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich mieszkańców i czytelników Echa Gminy Ksawerów. 

Budowa odwodnienia w odcinku ul. Wschodniej...

Remont ul. Bema ma rozpocząć się jeszcze w tym roku

Panie wójcie, a co z mieszkańcami ulic: Ogrodników i Hubala? Dlaczego 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tych ulicach przeciąga się w czasie?
To bardzo trudne technicznie i kosztowne przedsięwzięcie. Projekt, który 
powstał na realizację tego zadania, miał wady konstrukcyjne i nie uzyskał 
zezwolenia na budowę. Uzyskane obecnie pozwolenie jest w końcowym 
etapie formalnych ustaleń. Szukamy możliwości dofinansowania 
tej inwestycji.

Czy w tej kadencji udało się rozwiązać problem z nadmiarem 
i odprowadzaniem wody opadowej?
Częściowo tak. Zaczęliśmy udrażniać istniejącą meliorację przy 
jednoczesnym połączeniu z nowym drenażem. System melioracyjny,  który 
przed laty powstał na terenie naszej gminy, nie został w latach 
90. uwzględniony w projektach budowlanych. To spowodowało jego 
zniszczenie. Dotkliwe skutki odczuwają mieszkańcy podpiwniczonych 
domów, szczególnie tych  budowanych w latach 60. i 70. Przy niewielkich 
opadach mają problem z pozbyciem się wody z piwnic. Dlatego tak istotne 
jest, aby system melioracyjny działał sprawnie. Jeszcze nie tak dawno 
funkcjonowały tzw. spółki wodne i to one dbały o jakość melioracji. Dzisiaj, 
musimy radzić sobie sami. Po wielu latach zaniedbań zaczęliśmy udrażniać 
meliorację zlecając czyszczenie kanałów. O odwodnieniu terenu gminy 
Ksawerów myślimy również w kategoriach przyszłościowych. Postępująca 
urbanizacja terenu przy ulicach: Bocznej i Pięknej powoduje, że ilość wody 
wchłanianej pierwotnie przez grunt, dzisiaj spływa na drogi i do rowów. 
Dlatego już teraz podejmujemy kroki, aby przygotować plan odwodnienia 
całego gminnego terenu.

Fot. Google Street View

Fot. Red.

Udrażnianie rowu i sączków w okolicy ul. Zachodniej

Fot. Red.

...oraz w ul. Skromnej

Fot. Red.
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PRESTIŻ

"Sukces kadencji 2014-2018"
Jesteśmy trzecią gminą w Polsce - na 1548 gmin wiejskich!  

Pracownicy Urzędu Gminy Ksawerów z historycznym wyróżnieniem

Gmina Ksawerów zajęła zaszczytne trzecie miejsce (kategoria gminy 
wiejskie) w klasyfikacji ogólnej rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA "Sukces kadencji 2014-2018".

Klasyfikacja uwzględnia poziom osiągniętych wskaźników w rankingach 
finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. 
Pamiątkowe wyróżnienie otrzymaliśmy podczas Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowicach. Jesteśmy w trójce najprężniej 
rozwijających się gmin wiejskich w Polsce (spośród 1548) - brawo Ksawerów!

Fot. K.Karcz

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 
w kraju pismem adresowanym do wszystkich osób związanych z pracą 
w samorządzie lokalnym. Dostarcza specjalistyczną wiedzę prawną, 
omawia skutki procesów legislacyjnych, publikuje analizy i komentarze 
poświęcone zmieniającemu się prawu, prezentuje najważniejsze 
postacie mające wpływ na rozwój samorządności w Polsce.

jest najważniejszym 

Redakcja

Fot. Red.

Włodarze naszej gminy (w środku) z otrzymanym laurem, 

zastępca prezydenta Zduńskiej Woli Beata Turlakiewicz 

i dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Urzędu Wojewódzkiego Ireneusz Krześnicki

Fot. Red.

Pierwsza 10. gmin wiejskich w Polsce

Rok

Miejsce

2010 2014 2018

1464 550 3

Nasza gmina zajęła wg Rankingu 
S a m o r z ą d ó w  2 0 1 8  p r z y g o t o w a n y m  p r z e z  w y d a w n i c t w o  
"Rzeczpospolitej". Punktacja przyznawana była w takich kategoriach 
jak: trwałość ekonomiczno-finansowa, trwałość społeczna 
i środowiskowa oraz jakość zarządzania.

Najbogatsza gmina w Polsce - Kleszczów, znalazła się w rankingu 
pod nami!

1. miejsce w woj. łódzkim 

Kolejny sukces!

Redakcja
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Fotografie wykonała redakcja

Obrady LIX Sesji Rady Gminy Ksawerów w sali konferencyjnej urzędu

Obecność radnych na sesjach:

Arkadiusz Jędrzejczyk

Monika Marek

Bogumiła Szczepańska

Henryk Nowak

Anna Szcześniak-Rydz

Szczepan Nowak

Maciej Bartos

Agnieszka Buczek

Marcin Zglinicki

Urszula Świątkowska (od 20.04.2016r.)

Aneta Walaszczyk (od 18.05.2016r.)

Maria Wróbel

Michał Bleja

Wojciech Salamon

Marcin Nocuń (do 08.01.2016r.)

Jan Wawrzko (do 09.02.2016r.)

Kuźnicki Piotr

Kadencja 2014 - 2018 (70 sesji) Obecność radnych

66

65

65

64

64

63

62

61

50

46

40

37

35

29

23

21

18

Dziękujemy wszystkim radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich, pracownikom Urzędu Gminy Ksawerów i jednostek 
podległych, za zaangażowanie oraz skuteczną i merytoryczną współpracę, dzięki której systematycznie poprawiana 
jest jakość życia naszych mieszkańców. 

Arkadiusz Jędrzejczyk - przewodniczący Rady Gminy Ksawerów                                     Adam Topolski - wójt gminy Ksawerów

Radni gminy Ksawerów w bieżącej kadencji obradowali na 70 sesjach, 
a podczas wspólnych dyskusji podjętych zostało 520 uchwał. 

Podczas obrad 28 grudnia 2017 r. radni podjęli decyzję o zmianie 
na stanowisku dotychczasowego przewodniczącego Rady Gminy Ksawerów,  
odwołując Marię Wróbel i powołując Arkadiusza Jędrzejczyka 
(wiceprzewodniczącego). Redakcja

Radni  obecnej kadencji, górny rząd od lewej: Szczepan Nowak, Arkadiusz Jędrzejczyk (przewodniczący), Maria Wróbel, Marcin Zglinicki,

Maciej Bartos (zastępca). Środkowy rząd od lewej: Anna Szcześniak-Rydz, Henryk Nowak, Bogumiła Szczepańska, Agnieszka Buczek. 

Dolny rząd od lewej: Urszula Świątkowska, Adam Topolski (wójt) i Monika Marek.
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INWESTYCJE

Prace inwestycyjne i remonty w terenie

Kończąca się kadencja to czas pełen wyzwań i intensywnej pracy. Remonty 
dróg, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacja budynków 
i poprawa infrastruktury użyteczności publicznej. Bez wątpienia, krajobraz 
gminy Ksawerów podczas ostatnich 4 lat zmienił się na lepsze. 

Rok 2015
• przebudowa ul. Handlowej (od ówczesnej ul. Nowotki do ul. Cichej)
• podłączenie do sieci wodociągowej ulic: Górnej i Ludowej
• budowa przyłącza wodociągowego w ul. Szkolnej 12 (budynki A-F)
• przebudowa ul. Giełdowej
• przebudowa ul. Wschodniej od ronda do ul. Obwodowej

• wykonanie nakładek asfaltowych w ulicach: 
Orzechowej, Sadowej, Kosmowskiej, Dolnej, Rataja, Pięknej, Hanki 
Sawickiej (dzisiejszej ul. Sosnowej)

• budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ul. Nowej
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej
• budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Bocznej, Łódzkiej 

(od ul. Ludowej do posesji 110) i Bema
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i rurociągów drenarskich 

w ul. Modrej
• wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej

Ogrodniczej, Kwiatowej, 

Ulica Wschodnia (od ronda w stronę ul. Obwodowej) przed remontem...

...i po remoncie - z nową nawierzchnią i chodnikiem

Ulica Nowa przed rozpoczęciem inwestycji...

Fot. Google Street View

Fot. Red. Fot. Google Street View

Przebudowa odcinka ul. Handlowej 

Fot. Red.

Redakcja
...i po jej zakończeniu

Ulica Handlowa już po remoncie

Fot. Red.

Fot. Red.
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Rok 2016
• wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Gwiezdnej (od ul. Bereniki 

do ul. Andromedy)
• budowa oświetlenia w ul. Słonecznikowej
• zakup samochodu dla Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów

•przebudowa 
• budowa siłowni plenerowej w parku przy GDKzB w Ksawerowie
• ułożenie płyt betonowych w części ul. Bocznej
• zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy
• budowa oświetlenia w ulicach: Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej
• montaż progów zwalniających w ulicach: Traktorowej, Zielonej i Suchej
• utwardzenie i remont terenu przy Urzędzie Pocztowym w Ksawerowie 

(ul. Handlowa)

ul. Żeromskiego

•wykonanie nakładek asfaltowych w 
Konopnickiej, Penelopy, Słonecznej, Wąskiej

•budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Piaskowej, Bursztynowej, 
Spokojnej, Granitowej, Ksawerowskiej, Spacerowej, Cienistej, Kościuszki 
i Jęczmiennej

•budowa sieci wodociągowej w ul. Widzewskiej
•modernizacja systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy Ksawerów
•zakup aparatu do automatycznego poboru próbek ścieków sanitarnych
• remont pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę w budynku OSP w Woli 

Zaradzyńskiej
•zakup chłodziarko-zamrażarki do budynku OSP w Woli Zaradzyńskiej
•zagospodarowanie terenu z wykonaniem pochylni dla osób 

niepełnosprawnych przy SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie

ulicach: Modrej, Bereniki, 

Pracownicy jednostki przy nowo zakupionym samochodzie

Fot. Red.

Fot. Red.

Ulica Żeromskiego po generalnym remoncie - nowa nawierzchnia,

chodnik i ścieżka rowerowa

Ulica Żeromskiego przed inwestycją

Fot. Google Street View

Redakcja

Fot. Red.

Wejście oraz teren przy Ośrodku Zdrowia przed remontem

Ulica Konopnickiej z nowym asfaltem

Fot. Red.

Pochylnia, nowe schody i zagospodarowany teren SP ZOZ MEDiKSA

Fot. Red.
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INWESTYCJE

Rok 2017
• wykonanie remontu nawierzchni w ul. Kościuszki (od ul. Traktorowej 

do ul. Łąkowej)
• remont nawierzchni przed Gminnym Przedszkolem w Ksawerowie

•
• zakup przetwornicy dymu i urządzenia wysokociśnieniowego
• budowa połączenia sieci wodociągowej w ulicach: Nowej i Górnej
• przebudowa ulic: Hurtowej i Towarowej
• budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Obwodowej (wraz 

z odwodnieniem ulicy), Mickiewicza, Zachodniej, Letniej i Słonecznikowej

montaż windy na całej wysokości budynku ŚDS

• wykonanie nakładek asfaltowych w 
Owocowej, Uroczej, Spokojnej, Hucznej oraz Zacisze

ulicach: Bocznej, Białej, Muzycznej, 

• termomodernizacja i przebudowa I piętra w budynku OSP w Woli 
Zaradzyńskiej

Fot. Red.

Fot. Red.

Tak jeszcze nie dawno wyglądał parking przedszkola

Dzisiaj po błocie i kałużach nie ma śladu

...i z nowym asfaltem

Ulica Muzyczna przed remontem...

Strażnica OSP przed...

...i po remoncie

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Red.

Fot. Google Street View

Redakcja

Montaż windy na całej wysokości budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej

Fot. Red.
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INWESTYCJE

Rok 2018
• budowa świetlicy wiejskiej w miejscu dawnego Domu Rolnika w Nowej 

Gadce (budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

• wykonanie nowego ogrodzenia przy 
• budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Głowackiego, Nastrojowej, 

Lipowej, Uroczej, Wiosennej i części ul. Kosmowskiej
• odtworzenie istniejącej melioracji i wykonanie odwodnienia w ulicach 

(lub odcinkach tych ulic): Wschodniej, Kościuszki, Żeromskiego, 
Cegielnianej, Zachodniej, Skromnej, Krótkiej i Malinowej

Gminnym Przedszkolu w Ksawerowie

• wykonanie oświetlenia w 
Mickiewicza, Uroczej i Radosnej

• Rozbudowa placu zabaw przy GDKzB (z położeniem syntetycznej 
nawierzchni)

• partycypacja w gruntownej przebudowie ul. Wschodniej (od ronda 
do ul. Żeromskiego)

ulicach: Karminowej, Cegielnianej, Bocznej, 

• wykonanie nakładek asfaltowych w 
Granitowej, Jęczmiennej, Kościuszki (część), Mickiewicza, Obwodowej, 
Krótkiej, Malinowej (położenie płyt typu JOMB), Poziomkowej, 
Skromnej, Północnej, Uroczej oraz na parkingu przy cmentarzu 
w Ksawerowie

ulicach: Cienistej, Spacerowej, 

Fot. Google Street View

Fot. Red.

Fot. Red.

Estetyczne ogrodzenie Przedszkola w Widzewie

Ulica Wschodnia (od ul. Żeromskiego w stronę ronda)

Redakcja

Rozbudowa części garażowej budynku OSP z przeznaczeniem na nowy,

ciężki samochód bojowy marki SCANIA

Fot. Red.

Ulica Obwodowa przed...

...i po remoncie

Fot. Red.

Fot. Red.

• rozbudowa 
z zadaszeniem w strażnicy OSP w Woli Zaradzyńskiej

części garażowej oraz wykonanie zewnętrznego tarasu 

Fot. Red.

Budowa odwodnienia w ul. Cegielnianej

Ten sam odcinek ul. Wschodniej już po gruntownej przebudowie
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MIESZKAŃCY

Jubileusz wieloletniego pożycia par małżeńskich z terenu gminy Ksawerów 
jest wyjątkową uroczystością odbywającą się corocznie, począwszy od 2015 
r. 
Ceremonia została zorganizowana po raz pierwszy w sali kominkowej 
GDKzB 13 listopada 2015 r. i wzięły w niej udział 43 pary małżeńskie, które 
wspólnie przeżyły co najmniej 50 lat. Jubileuszowe spotkanie poprowadziła 
Magdalena Michalak z TVP Łódź, która zaprosiła wszystkich zebranych 
na koncert pt." Dwoje to nie znaczy Ja, dwoje to nie znaczy Ty...", 
przygotowany specjalnie na tę wyjątkową okazję. Podczas uroczystości 
można było także obejrzeć wystawę fotografii par małżeńskich 
zatytuowaną "Czar starych fotografii". W listopadzie br. odbędzie 
się kolejna, czwarta już edycja tej uroczystości.

Jubileusze okolicznościowe, uroczystości gminne i spotkania sąsiedzkie

Uroczystość jubileuszu par małżeńskich w GDKzB w Ksawerowie

Spotkania Wielkanocne dla osób samotnych, starszych, chorych 
i niepełnosprawnych.
Spotkania te są kontynuacją corocznych spotkań noworocznych, które  
są organizowane od 2013 r. Pierwsze spotkanie Wielkanocne dla osób 
samotnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych zostało zorganizowane  
w dniu 9 kwietnia 2015 r. i uczestniczyło w nim ok. 120 osób.

Spotkanie Wielkanocne z mieszkańcami gminy

Fotografie wykonała redakcja

Spotkania z seniorami z Woli Zaradzyńskiej!
13 stycznia br. już po raz czwarty z kolei, Ochotnicza Straż Pożarna wspólnie 
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Woli Zaradzyńskiej, zorganizowała (pod 
honorowym patronatem wójta Adama Topolskiego) kolejne spotkanie 
noworoczne dla seniorów. Atmosfera tych uroczystości zawsze 
jest wyjątkowa. Dla starszych mieszkańców naszej gminy takie dni są okazją 
do wspólnej rozmowy, uśmiechu, a nie rzadko również do wzruszeń. 
Jak podkreślają organizatorzy spotkań, dla takich chwil warto żyć, warto 
dawać z siebie wszystko, aby nieść uśmiech i łzy szczęścia. Redakcja

Seniorzy podczas tegorocznego spotkania
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MIESZKAŃCY

Grillujemy & Integrujemy się.
Nasza gmina jest świetnym przykładem, że wspólne grillowanie wzajemnie 
integruje! Od dwóch lat, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 
razem z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką, organizują plenerowe 
spotkania integracyjne na "dziedzińcu" zabytkowej willi Hoffmana. 
Obowiązkowymi punktami programu takich pikników są m.in.: poczęstunek 
z rusztu, występy uczestników sekcji wokalnej GDKzB w Ksawerowie 
i wspaniała, międzypokoleniowa zabawa na świeżym powietrzu.
Gośćmi pikniku są uczestnicy ŚDS-u z Ksawerowa, ze Rzgowa i z Pabianic, 
a także podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Centrum 
Pomocy Społecznej w Pabianicach. We wspólnej integracji uczestniczą 
samorządowcy z Ksawerowa oraz z sąsiedniego Rzgowa. Do zobaczenia 
w przyszłym roku!

Uczestnicy tegorocznego pikniku 

Pierwsze spotkanie integracyjne zorganizowane w 2017 r.

Pikniki sołeckie strzałem w dziesiątkę!
Wspólne konkursy, zabawy na dmuchańcach i trampolinach, malowanie 
buziek, szczudlarze, olbrzymie bańki mydlane, programy artystyczne, 
grillowane smakołyki i słodkie przekąski - właśnie tak wyglądają pikniki 
sołeckie organizowane przez sołectwa z naszej gminy. Prym w tej formie 
sąsiedzkiej integracji wiodą sołectwa: Ksawerów - Zachód oraz Nowa Gadka. 

Redakcja

Piknik w sołectwie Ksawerów - Zachód...

...i w Nowej Gadce

Fotografie wykonała redakcja
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MIESZKAŃCY

Zebrania wiejskie sołectw.
Spotkania sołeckie to coroczne zebrania mieszkańców wszystkich sołectw 
gminy Ksawerów. Są doskonałą okazją do wspólnej rozmowy 
z przedstawicielami lokalnego samorządu na tematy bieżące oraz 
te dotyczące rozwoju naszej gminy. W trakcie zebrań wiejskich mieszkańcy 
decydują o realizacji zadań w ramach tzw. funduszy sołeckich.

Gminny Klub Seniora.
Pierwszego dnia wiosny 2017 r. uroczyście zainaugurowano działalność 
naszego lokalnego Klubu Seniora. Nie bez powodu wybrano na tę okazję 
właśnie dzień 21 marca, bo kto powiedział, że jesień życia nie przypada 
na wiosnę?
Klub od samego początku swojej programowej działalności cieszył 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku obchodził swój 
pierwszy "roczek", a seniorzy z gminy Ksawerów uczestniczą w spotkaniach 
klubowiczów w całej Polsce. 

Czerwcowe, plenerowe Festyny Rodzinne.
Impreza, organizowana zawsze latem - w czerwcu, zyskuje coraz większą 
sympatię naszych mieszkańców. Rok temu gwiazdą wieczoru był popularny 
zespół Jorgus, w tym roku wystąpił wokalista Bobi. W programie Festynu 
każdy znajdzie coś dla siebie. Są atrakcje dla młodszych (m.in.: dmuchane 
zamki, różnorodna gastronomia czy konkursy) i dla starszych mieszkańców 
gminy. Kto wystąpi w przyszłym roku? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno 
jest prawie pewne - będzie to gwiazda "dużego formatu".  Redakcja

Tak bawiliśmy się rok temu na Festynie Rodzinnym

Fotografie wykonała redakcja

Kabaretowy występ artystyczny seniorów podczas imprezy plenerowej

Zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów - Wschód

Uroczysta inauguracja Klubu Seniora

Marian Kaleta (prezes Klubu Seniora) z żoną Elżbietą

Cieszę się, że nasza kadra - seniorów klubowiczów - systematycznie 
się poszerza. Obecnie klub liczy 62 członków a już wiem, że kolejne 6 osób 
chce do nas dołączyć. Nie ma z czym zwlekać, serdecznie zapraszamy! 
Spotykamy się cyklicznie, organizując wspólne zajęcia i uroczystości. 

prezes Klubu Seniora - Marian Kaleta
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Wyróżnienia dla lokalnych przedsiębiorców.
Uroczyste spotkania z przedstawicielami biznesu są stałym punktem 
w kalendarzu gminnych imprez. Corocznie zimą, gmina Ksawerów nagradza 
lokalnych przedsiębiorców. Zatopiony w szkle kwiat róży otrzymują firmy, 
które sprawnie się rozwijają i w szczególny sposób wspierają gminę oraz jej 
mieszkańców. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, uroczystość organizowana 
jest w wyjątkowym miejscu - Pałacu Ksawerów. Spotkania "z biznesem" 
systematycznie od kilku lat zyskują coraz większe zainteresowanie 
medialne.

Fotografie wykonała redakcja

Przedsiębiorcy nagrodzeni w 2016 r.

Przedstawiciele biznesu w 2017 r.

Nagrodzeni w 2018 r.

Część oficjalna i występ wokalny podczas tegorocznej gali

Redakcja

Goście ubiegłorocznej uroczystości
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BIZNES / ZDROWIE

Ksawerów w wielkie rodzinie Miele.
W naszej gminie funkcjonuje ok. 700 podmiotów gospodarczych. 
Są to drobne jednoosobowe firmy i przedsiębiorstwa o światowym zasięgu. 
"Wejście" Miele na teren gminy Ksawerów jest dalszym etapem jej rozwoju. 
Niemiecki producent AGD zainwestuje ogromne środki w rozwój naszej 
lokalnej społeczności. Przykładów już jest kilka: 1 mln zł na budowę sieci 
wod-kan (która będzie przekazana na rzecz gminy), modernizacja dróg 
dojazdowych do fabryki, 450 tys. zł na dofinansowanie modernizacji boiska 
szkolnego przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie. Z umownego zapisu 
wynika, że firma Miele będzie przekazywała 50 tys. zł rocznie na cele 
integracyjne dla naszych mieszkańców. Zagraniczny inwestor podjął 
się także częściowego wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Nowej 
Gadce. Gmina Ksawerów otrzymała w tym roku blisko 180 tys. zł z tytułu 
odrolnienia terenów inwestycyjnych. W przyszłym roku, z tytułu podatku 
od nieruchomości, do gminnej kasy wpłynie ok. 266 tys. zł. Zgodnie 
z podpisaną umową firma zatrudni w fabryce pralek na początek 420 osób. 
Rekrutacja już trwa. Istotny faktem jest, że osoby które otrzymają pracę 
będą zatrudnione bezpośrednio przez firmę Miele, a nie przez agencję 
pracy. Redakcja

Dr Markus Miele (drugi rząd, piąty z prawej strony) - współwłaściciel niemieckiego inwestora AGD podczas tegorocznej wizyty w naszej gminie

Fotografie wykonała redakcja

Plac budowy poświęcił proboszcz parafii Matki Boskie Częstochowskiej

w Ksawerowie, ks. Stanisław Bracha

Rozwój gminy Ksawerów - inwestycyjna przyszłość

Powierzchnia oferowanych terenów inwestycyjnych w gminie 
przeznaczonych pod działalność gospodarczą ogółem wynosi 
148 ha – w tym uzbrojonych 83 ha. Jest to obszar położony w północnej 
i zachodniej części gminy Ksawerów. Budowa fabryki Miele w gminie Ksawerów

"Białe Soboty" - bardzo duże zainteresowanie mieszkańców badaniami profilaktycznymi

Profilaktyka zdrowotna dla naszych mieszkańców.
"Białe Soboty" organizowane są w ramach akcji "Zdrowa Rodzina - Zdrowa 
Gmina". W tym roku z bezpłatnych badań profilaktycznych mieszkańcy gminy 
Ksawerów skorzystali już po raz ósmy. Cytologia, usg piersi i tarczycy, 
spirometria, konsultacje neurologiczne i chirurgiczne, echo serca, testy 
antygenu PSA, profilaktyka dziecięca "zdrowy ząbek", nauka samobadania 
piersi na fantomie czy konsultacje fizjoterapeutyczne - to tylko wybrane 
badania programu akcji. Z roku na rok "Biała Sobota" cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem mieszkańców w różnym wieku. Włodarze gminy rozważają 
częstszą organizację takich wydarzeń, a organizatorzy dziękują wszystkim 
lekarzom i personelowi medycznemu za czas poświęcony pacjentom podczas 
wszystkich akcji.

Akcja "Zdrowy Ząbek" w wyremontowanym gabinecie stomatologicznym
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO / SPRAWY SPOŁECZNE

Druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej

Strażacy z Woli Zaradzyńskiej.
Zawsze gotowi by nieść pomoc innym. Zaangażowaniem, umiejętnościami 
i poświęceniem nie ustępują zawodowcom. W tym roku druhowie 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali 50-lecie swojego 
istnienia a prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży

RP odznaczyło jednostkę srebrnym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa". 
W ciągu ostatnich 4 lat strażnica została wyremontowana i rozbudowana. 
W październiku br. druhowie otrzymali nowy, ciężki samochód bojowy. 
Dzięki temu są jedną z najlepiej doposażonych jednostek OSP w kraju.

Redakcja

W ramach akcji profilaktycznej można skorzystać z 
szczepienia przeciwko grypie. W 2018 r. w ten sposób zaszczepiło 
się ponad 100 osób.

bezpłatnego 

Fot. Red. Fot. MEDiKSA

Tegoroczne badania

"Biała Sobota" zorganizowana w 2015 r.

Koniec gimnazjum i łatwiejszy start dla maluchów

Wygasły gimnazja.
Od 1 września br. Gimnazjum w Ksawerowie zostało włączone w struktury 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Jordana. W czerwcu przyszłego roku 
uczniowie siedmiu klas zakończą naukę w ksawerowskiej szkole. W ich 
miejsce powstaną nowe dwie lub trzy klasy. Dojdzie do sytuacji, w której kilka 
pomieszczeń klasowych pozostanie niewykorzystanych. Samorządowcy 
z naszej gminy rozważają możliwość wykorzystania pustych klas z myślą 
o o jej najmłodszych mieszkańcach. Redakcja

Fot. Red.

"Rycerze Floriana" na tle strażnicy w Woli Zaradzyńskiej

Fot. Red.

Ksawerowski bon żłobkowy
W kwietniu 2018 r. wprowadzono program pilotażowy pod nazwą Ksawerowski 
bon żłobkowy. Bon ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kwota dofinansowania 
stanowi 200 zł. Ubiegający się muszą spełnić m.in. takie warunki jak: 
zamieszkiwać oraz pozostawać zameldowanym na terenie gminy Ksawerów, 
rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pabianicach, dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 
kwoty 1.500 zł., posiadać aktualną umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem 
prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym 
dziennego opiekuna.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie 

Fot. Red.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

Redakcja
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ESTETYKA

Prace porządkowe, zmiany wizerunkowe i poprawa estetyki otoczenia

Dbałość o środowisko i estetykę gminnego otoczenia.
Krajobraz gminy Ksawerów zmieniał się z każdym rokiem. Detale też miały 
znaczenie. Metamorfoza otoczenia figury św. Józefa na dawnych Żdżarach, 
rozmaite nasadzenia roślin i kwiatów, kolejne ławeczki przy gminnych 
uliczkach, remont elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
(i Ośrodka Zdrowia) z widocznymi z daleka logotypami świetlnymi, 
to ważniejsze zmiany wizerunkowe podnoszące estetykę otoczenia 
zewnętrznego w którym wspólnie żyjemy. Urząd Gminy Ksawerów został 
doposażony w uliczną zamiatarkę, która dodatkowo usprawnia pracę 
gminnej brygady w terenie. Redakcja

Fot. Red.

Nasza uliczna zamiatarka w terenie

Tak wyglądało skrzyżowanie na Żdżarach, przy figurce św. Józefa...

Fot. Red.

...a tak wygląda obecnie, z nową kostką i zagospodarowanym terenem

Fot. Red.

Fot. Google Street View

Odświeżona elewacja budynku ŚDS-u i Ośrodka Zdrowia

Fot. Red.

Kolorowy teren przed Środowiskowym Domem Samopomocy

Nasadzenia przy Ośrodku Zdrowia SP ZOZ MEDiKSA

Fot. Red.

Różnorodne tulipany są w sezonie prawdziwą ozdobą parku przy GDKzB

Fot. Red.
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Redakcja

Basket 4 Ever Ksawerów - sekcja żeńskiej koszykówki rośnie w siłę!

Zainteresowanie żeńską koszykówką w naszym 
lokalnym środowisku systematycznie wzrasta. 
Dziewczęta promują gminę Ksawerów wygrywając 
kolejne zawody. Młode i ambitne koszykarki w każdym 
meczu dzielnie walczą o zwycięstwo, łącząc zespołową 
pracę z dobrą zabawą. 

Brawo Ksawerów - Tak trzymać! Gratulacje naszej

zawodniczce składa koszykarka Edyta Koryzna Pierwsze miejsce w ostatnio rozgrywanym Festiwalu Mistrzów Koszykówki

Fot. Basket4Ever

Fot. Basket4Ever
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Niedziele u Hoffmana, spotkania autorskie, zajęcia dla młodszych i starszych mieszkańców

W programie zajęć Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 
każdy znajdzie coś dla siebie.
Niepowtarzalne koncerty w "Niedziele u Hoffmana", Dyskusyjny Klub 
Książki i Klub Seniora, spotkania autorskie, zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
hobbystyczne wystawy z cyklu "Co nas kręci", występy oraz wystawy 
najróżniejszych sekcji (m.in. teatralnej, rękodzieła czy kabaretowej), udział 
w festynach i uroczystościach, organizacja wypoczynku letniego 
i zimowego, uczestnictwo w akcjach charytatywnych (w tym roku po raz 
pierwszy WOŚP zagrała w naszej gminie). Można długo wymieniać. GDKzB 
z każdym rokiem rozszerza swój program skutecznie promując naszą gminę.

Redakcja Fot. E.Przybyłek

Fot. E.Przybyłek

Fot. E.Przybyłek

Zajęcia plastyczne z przedszkolakami

Fot. E.Przybyłek

Tegoroczny festyn w Woli Zaradzyńskiej i występ sekcji cheerleaderek...

...oraz sekcji ZUMBA Kids

Fot. Red.

Spektakl "Kraina Lodu" w wykonaniu sekcji teatralnej GDKzB,

cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców

"Niedziela u Hoffmana" - zespół Sweet & Hot Jazzband

Pełną fotorelację z festynu 

w Woli Zaradzyńskiej opublikujemy

w kolejnym wydaniu gazety

Spektakl "Kraina Lodu" w wykonaniu sekcji teatralnej GDKzB,

cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
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Panie przewodniczący, 
mijają cztery lata kadencji Rady Gminy. 
Jaka to była kadencja?
Na pewno był to pracowity czas, 
podczas którego odbyło się 70 posiedzeń Rady Gminy. Z tego co wiem, 
jesteśmy jedną z najbardziej pracowitych Rad w województwie.

Proszę powiedzieć z czego to wynika?
Sesje Rady zwołuje jej przewodniczący na wniosek wójta gminy, który jest 
projektodawcą większości podejmowanych uchwał. Ilość tych uchwał 
świadczy o tym, że w naszej gminie dużo się dzieje, zarówno w inwestycjach 
jak i w sferze społecznej.

Czy według Pana wszyscy radni się sprawdzili ?
To już zostawiam ocenie samych mieszkańców. Myślę, że o jakości pracy 
radnych świadczy ich obecność i zaangażowanie na posiedzeniach Rady 
Gminy.   

Jest Pan również członkiem Komisji Samorządowo – Społecznej. 
Jak Pan widzi tę problematykę w naszej gminie ?
Komisja, od momentu objęcia funkcji przewodniczącej przez radną Urszulę 
Świątkowską, zaczęła działać bardzo intensywnie. Zajmujemy się m.in. 
współpracą ze stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy. 
Uważam, że w ostatniej kadencji ich sytuacja uległa dalszej poprawie. 
Przykładem może być jednostka OSP w Woli Zaradzyńskiej, która wzbogaciła 
się o nowy samochód, a budynek strażnicy został pięknie wyremontowany. 
Na naszym terenie działają trzy Koła Gospodyń Wiejskich. Koło z Nowej Gadki 
już niedługo będzie mogło korzystać z nowej świetlicy wiejskiej. Koło na Woli 
już posiada doskonałą bazę jeżeli chodzi o kuchnię oraz salę. Najtrudniejszą 
sytuację mają Panie z Koła w Ksawerowie. Niestety, od momentu wyburzenia 
Domu Rolnika nie mają swojego stałego miejsca, które spełniałoby 
ich oczekiwania. Cały czas myślimy o tym, żeby spełnić ich marzenie o własnej 
siedzibie.

Jest też Dom Kultury…
Gdyby przy okazji remontu tego budynku wyprowadzono siedzibę 
Telekomunikacji Polskiej, mielibyśmy piękne pomieszczenie dla Koła. 
Staramy się, aby działania i oferta Gminnego Domu Kultury z Biblioteką 
odpowiadały oczekiwaniom i potrzebom naszych mieszkańców. 

Powstanie Klubu Seniora jest tego najlepszym przykładem.

Jest Pan zaangażowany w działalność społeczną na rzecz sportu w naszej 
gminie, co może Pan o tym powiedzieć?
Cieszę się, że oprócz działającego już klubu GKS Ksawerów, pojawiła 
się również oferta sportowa dla dziewcząt chcących uprawiać koszykówkę. 
Dzięki Panu Bartoszowi Śpiewakowi powstał klub BASKET 4EVER, w którym 
trenuje już ok. 100 zawodniczek. Fajnie rozwija się również sekcja karate 
GDKzB.

Jaka jest obecna sytuacja GKS-u Ksawerów, którego jest Pan 
prezesem?
GKS Ksawerów w ciągu ostatnich lat intensywnie się rozwinął. Obecnie 
w  klubie trenuje ok. 160 osób. Odnosimy bardzo dobre wyniki w grupach 
młodzieżowych, które prężnie się rozwijają. Nasza drużyna seniorów 
wywalczyła awans do Ligi Okręgowej w której zajmuje dobrą, 4 pozycję. 
Ten sukces jest wspaniałym prezentem z okazji 20-lecia istnienia klubu. 
Ze wszystkich osiągnięć jesteśmy bardzo dumni i każde z nich motywuje nas 
do dalszej pracy. Nie znaczy to jednak, że mamy zamiar na tym poprzestać. 
Planujemy utworzenie nowej grupy dla chłopców urodzonych w 2013 r. 
i młodszych.

Gratuluję. Jest Pan także współzałożycielem klubu. Proszę krótko 
opowiedzieć jak się to wszystko zaczęło?
Razem z Panami: Henrykiem Kucharskim i Bogusławem Lejmanem, 
28 grudnia 1998 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi zarejestrowaliśmy Gminny 
Klub Sportowy GKS Ksawerów. Z okazji tego jubileuszu planujemy szereg 
imprez, m.in. w listopadzie br. chcemy zorganizować wycieczkę do Uniejowa 
dla 60 chłopców, a w przyszłym roku planujemy przygotować festyn 
sportowy dla naszych mieszkańców.

Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość, związane oczywiście z naszą 
gminą ?
Chciałbym nadal łączyć pracę w samorządzie z działalnością społeczną 
w klubie GKS Ksawerów.

W takim razie dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy Ksawerów

Z radnym Arkadiuszem Jędrzejczykiem rozmawiał Bartosz Chmiela

Fot. GKS Ksawerów

Fot. Red.

Zawodnicy najmłodszej drużyny rocznika 2011 i młodsi, której trenerem jest Krzysztof Stępień

Arkadiusz Jędrzejczyk
przewodniczący Rady Gminy Ksawerów
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