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Ukazuje się na terenie Gminy Żabia Wola
Nakład 2000 szt., egzemplarz bezpłatny

GRUDZIEŃ 2009 r.

Życzenia

Święta tuż, tuż, tradycyjna wigilia połączona z łamaniem
się opłatkiem i wspaniałą świąteczną atmosferą pięknych
wzruszeń, marzeń oraz celebrowaniem tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Życzymy Państwu,
by świąteczne spotkanie wprowadziło Was w wyjątkowy
nastrój, by w tych chwilach gościła w Waszych domach radość, miłość i nadzieja. Nowy Rok niech przyniesie sukcesy
i wiele upragnionego szczęścia:
Wójt Żabiej Woli Halina Wawruch, Przewodniczący Rady
Gminy Mirosław Bieganowski, radni, pracownicy urzędu
i jednostek organizacyjnych gminy.

Budowa dróg,
walka o wspólny projekt, mija
rok budżetowy
Samorządy zamykają kolejny rok
budżetowy. Pomimo niesprzyjających
informacji o kryzysie finansów publicznych wiele inwestycji udało się zrealizować. W ich powstaniu pomagają dotacje. Jak mówi wójt Żabiej Woli Halina
Wawruch mijający 2009 rok, był czasem realizacji najpilniejszych potrzeb
inwestycyjnych. Najważniejsze z nich
to te drogowe, dobre drogi bowiem nie
tylko przyciągają nowych mieszkańców
ale także inwestorów.
W tym roku rozpoczęła się budowa
Traktu Tarczyńskiego. Bardzo ważny
odcinek komunikacyjny dla Mszczonowa, Żabiej Woli i Tarczyna. To blisko 8
kilometrów drogi, 3 kilometry w obrębie gminy Żabia Wola. To końca przyszłego roku ma zostać zrealizowany.
Gmina dostała także dofinansowanie
do remontu drogi Żabia Wola - Żelechów. Szlak ten służy mieszkańcom kil-

Duże powodzenie
Orlika
Trzy miesiące temu przy szkole w
Józefinie pojawiły się nowe boiska sportowe w ramach projektu ,,Moje boisko
Orlik 2012”. Dziś służą uczniom ale
także mieszkańcom gminy.
Dziś nie ma wątpliwości, że budowa
Orlika to dobra decyzja. Boisko od rana
służy uczniom szkół, popołudniami już

Chcą, żeby
do każdego dziecka
przyszedł Mikołaj

Grupa kobiet z Żabiej Woli chce
zorganizować akcję pomocy najuboższym. Będą zbierać produkty
żywnościowe i zabawki dla dzieci.
Kosze na dary ustawione zostaną w lokalnych sklepach. Więcej o
wartym zainteresowania pomyśle
na stronie numer 5.

Nie będzie
powiadamiania SMS -em

Zaledwie 50 osób z gminy Żabia
Wola zadeklarowało chęć uzyskania z gminy informacji za pomocą
SMS- ów. To zbyt mało, by pomysł
mógł zostać wdrożony w życie.
Pierwszy nabór chętnych prowadzony był już wiosną tego roku.
Szczegóły na stronie numer 7.

Dzieci z Ojrzanowa dla
dzieci z Afryki

fot. Janusz Wojtan

ku wsi. W mijającym roku utwardzona
została droga Nad Lasem w Żelechowie
i dokończona została inwestycja Aleja
Lipowa w miejscowości Oddział, ulica
Makowa pomiędzy miejscowościami
Kaleń i Grzmiącą ale też część drogi w
miejscowości Jastrzębnik. W przyszłym
roku zadania drogowe mają być kontynuowane.
W tym roku rozpoczęła się inwestycja
w Siestrzeni, we Władysławowie i Bartoszówce. 2009 to także rok pracy na

mieszkańcom. Teraz nawet w chłodne
wieczory korzysta młodzież.
Orlik powstał w niespełna dwa miesiące. Budowa inwestycji sfinansowana
została z budżetów: gminy Żabia Wola,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kosztowała blisko milion
złotych. Niebawem mieszkańcy Ojrzanowa także będą cieszyli się z podobnej
inwestycji, boiska przy szkole. JN

projektem wspólnym dla kilku gmin,
uregulowania gospodarki wodnościekowej. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapewnia,
że umowa o dofinansowanie inwestycji
pojawi się w pierwszej połowie przyszłego roku. Samorząd będzie starał
się o kolejne dotacje, które pozwalają
inwestować, rozbudowywać i uatrakcyjniać gminę.
Justyna Napierała

17 tysięcy złotych trafiło na konto
ubogich dzieci z Afryki. Pomogli
uczniowie ze Szkoły z Ojrzanowa.
Wystawili do licytacji internetowej
swoją pracę plastyczną, która zarobiła pokaźną kwotę. Dziś uczniowie
są z siebie dumni. Więcej na stronie
numer 7 .

LGD ,, Ziemia Chełmońskiego” ogłasza konkurs
na małe projekty

LGD zamierza wesprzeć finansowo ciekawe projekty propagujące
i promujące lokalne inicjatywy.
Zgłoszenia konkursowe zbierane
będą od 24 grudnia do12 stycznia
2010 roku w LGD w Żabiej Woli,
przy ulicy Warszawskiej 24. Tam
też można otrzymać szczegółowe
informacje dotyczące formalności,
jakimi kieruje się ten konkurs. Więcej na stronie numer 6.
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Witam w kolejnym numerze
biuletynu
,,Nasza gmina
Żabia Wola”
W gazecie znajdziecie Państwo informacje z naszej gminy, to co wydarzyło
się w ostatnim czasie ale także poznacie

plany samorządu dotyczące projektu
budżetu na przyszły rok. Tradycyjnie podsumujemy minione dwanaście
ostatnich miesięcy. W gazecie także ciekawa informacja o akcji, której inicjatorkami są nasze mieszkanki. Chcą zbierać dary dla ubogich rodzin. Zachęcam
wszystkich, by w ten przedświąteczny
czas pomogli i wrzucili do kosza jakiś
drobiazg, który stanie się prezentem
dla kogoś, komu w tym roku jest ciężej.
Jestem dumna z dzieci z Ojrzanowa,
razem ze swoją nauczycielką wpadły na
pomysł, by pomóc dzieciom z Afryki.
Uczniowie namalowali pracę plastyczną, która podczas internetowej licytacji
zarobiła pieniądze dla kolegów z Afryki.
W gazecie także o naszym lasku, który
ma stać się turystyczną atrakcją ale też
o sportowych inwestycjach w naszej lokalnej społeczności. Życzę miłej lektury
i pozdrawiam serdecznie.
Wójt Gminy Żabia Wola
Halina Wawruch.

Mikołajkowe
przedstawienie
8 grudnia do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Józefinie przyszedł
Mikołaj. Na zaproszenie Biblioteki artyści z Krakowa wystawili przedstawienie. Spektakl w szkole dotyczył okresu
przedświątecznego, także nie zabrakło

w nim wyjątkowego gościa z workiem
prezentów.
Było zabawnie, dużo konkursów,
tańca, muzyki i słodkich niespodzianek.
- Przedstawienie, to specjalna niespodzianka dla dzieci. Każdego roku w innej szkole organizowana jest zabawa.
-W zeszłym przestawienie miało
miejsce w Skułach- mówi Halina Krajewska z Biblioteki w Żabiej Woli. JN
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Złaz Niepodległościowy,
doskonała zabawa i lekcja historii
XI Listopadowy Złaz Niepodległościowy organizowany przez strażaków ze
Skuł już za nami. Tym razem ponad
50 osób, młodych ludzi z miejscowych
szkół zdecydowało się wziąć udział w
tym corocznym wydarzeniu. Uczestnicy
złazu uczestniczą w zmaganiach sportowych, w konkursach. Poznają historię
Polski i lokalnej społeczności.
-Złazy zawsze są organizowane przed 11 listopada, trwają kilka
dni- mówi organizator Wacław Świdlicki. To tradycja Skuł. Początkowo,
w pierwszych latach swoją pomocą w
organizacji wydarzenia służyli harcerze

z Mszczonowa. Teraz głównym organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna.
W budynku straży młodzi ludzie podczas biwaków każdego roku znajdują
schronienie. Młodzież ma dorosłych
opiekunów, uczą się historii ale nie tylko
także zdobywają umiejętności takie jak
nauka udzielania pierwszej pomocy.
W sobotę ( 7 listopada) na zakończenie XI Listopadowego Złazu Niepodległościowego młodzież przygotowała
akademię o treści historycznej, później
już bawili się przy muzyce. Kolejny złaz
za rok. JN

Lasek Bielański
w Warszawie,
Lasek Buloński
– w Paryżu
LASEK ŻABIOWOLSKI w naszej Gminie

zycji oprócz alei spacerowych powstać
mają m. In. : amfiteatr dydaktyczno
– rozrywkowy, ławeczki i tablice prezentujące gatunki drzew i roślin oraz
zwierząt naszego terenu, ślady dwu i
czteronożnych mieszkańców tych okolic i pierwsze toalety publiczne na naszym gminnym terenie.
Od nas samych, mieszkańców Gminy, szczególnie Żabiowolan obywateli
Huty Żabiowolskiej, Józefiny, jak również innych sołectw zależy ostateczny
kształt i wyposażenie Lasku Żabiowolskiego. ( Mile widziane będą propozycje
innej, lepszej nazwy). Powstał już komitet Organizacyjny, tymczasem w najskromniejszym z możliwych składzie,
ale liczymy, że zgłoszą się chętni chcący
ofiarować swoją pracę, pomysły, wszelką pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Jest szansa urządzenia w Lasku
Żabiowolskim wystaw plenerowych,
koncertów na świeżym powietrzu, pikników (byle nie zaprószyć ognia), konkursów w różnych dziedzinach itp.
Fundusze Gminy są bardzo ograniczone, potrzeby – ogromne, a szansy
utworzenia zielono – kulturowego terenu zmarnować nie wolno. Stąd gorący apel do wszystkich mieszkańców
Gminy, szczególnie obywateli Żabiej

Różany szlak
w Żabiej Woli
W sobotę (17.10.2009) Lokalna Grupa
Działania ,,Ziemia Chełmońskiego” zaprosiła mieszkańców i wszystkich chętnych do sadzenia róż. - Chcemy dzielić
się pięknem - mówi Witold Czuksanow
prezes stowarzyszenia. Różami obdarowani zostali uczestnicy ogrodniczego
spotkania, którzy posadzili je na terenie
swoich posesji. Sadzenie róż rozpoczęło się od Domu Kultury.- W sumie przygotowanych zostało 630 róż- mówi
Dorota Tyszkowska z LGD.
Były to róże historyczne, parkowe, odporne na choroby. Pierwsze ich piękno
będzie można podziwiać w przyszłym
roku na przełomie czerwca i lipca.
Za rok ,,Różane szlaki” mają zostać
powtórzone, być może pobiegną aż do
Skuł. LGD, organizacja która funkcjonuje na terenie lokalnych gmin a swoją
siedzibę ma w Żabiej Woli ma za sobą
także udaną imprezę ,,Dzień Szarlotki”
jak również wyłoniła zwycięzców konkursu fotograficznego. Promuje lokalne
talenty i lokalną kulturę. JN

Dom Kultury zaprasza na wystawę
Od 15 grudnia w Domu Kultury w Żabiej Woli można oglądać wystawę poświęconą
twórczości Józefa Chełmońskiego. Wystawa ,, Józef Chełmoński (1849-1914). Drogi i bezdroża- od Kuklówki przez Radziejowice, Ziemie Żabiowolskie do Ojrzanowa
(1889-1914)” przedstawia 17 prac, będzie można także zapoznać się szczegółowo
z życiem tego wyjątkowego twórcy. Pomysłodawcami powstania wystawy są Julia i
Andrzej Jendrychowie. JN
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Decyzja – jest. Wola działania władz
gminy– jest. Pierwsi entuzjaści pośród
mieszkańców – są.
Kilkuhektarowy piękny las od wiosny
przeistaczać się będzie w spaceroworekreacyjny teren, który nazywać się
będzie, na razie roboczo Lasek Żabiowolski.
Ma Warszawa swój Lasek Bielański,
Paryż ma Lasek Buloński dlaczego gmina Żabia Wola nie może mieć swojego”
lasku”. Zważywszy proporcje, zamiast
setek mieć będziemy na razie kilka
hektarów. Jednak na początek - wystarczy. Trzeba jedynie ten teren dobrze
zagospodarować.
W lesie, który Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Grójec oddają nam do dyspo-

Woli i okolic: pomóżcie zorganizować,
wyposażyć i upiększyć przyszły Lasek
Żabiowolski Kierujemy ten apel do rzemieślników, budowlańców wszelkich
specjalności, do ludzi sztuki, do ludzi

słowa i pióra: liczy się każda pomoc,
wszelki wkład (również finansowy),
każdy pomysł. Żabiowolski Lasek doceni zasługi!!
Andrzej Jendrych
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Rozmowa z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli Teresą Fabiszewską

10 lat
Gimnazjum
i nowe boiska
przy szkole

Rozpoczyna się sezon zimowy,
czas trudny dla najuboższych i dla
ośrodków pomocy społecznej,
które bywają jedyną deską ratunku.
To prawda, w listopadzie i grudniu
przybywa klientów. Zrobiliśmy już rozeznanie jeśli chodzi o zapotrzebowanie

Dziesięć lat skończyło Gimnazjum
w Józefinie. 3 października odbyła się szkolna uroczystość połączona
z oddaniem do użytku boisk sportowych w ramach projektu ,,Moje
boisko Orlik 2012”.
Boiska powstały w dwa miesiące
wakacji. Powiększyły bazę sportową
szkół w Józefinie. Zarówno dobry dojazd ale także coraz większe zagęszczenie mieszkańców spowodowały,
że ,,Orlik” pojawił się przy Gimnazjum
w Józefinie.
Boisko współfinansowane jest ze
środków budżetu gminy w niemal trzydziestu procentach, resztę dokładają:
Urząd Marszałkowski i Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Kosztowało prawie
milion złotych. W zeszłym roku wydatek
ten został wprowadzony do gminnego
budżetu. Część socjalna obiektu mieści
się w budynku szkoły. JN

Nieobojętni na
krzywdę, rusza
przedświąteczna zbiórka

Przy szkole
w Ojrzanowie
powstało boisko
sportowe

Grupa kobiet z Żabiej Woli wpadła
na pomysł,by pomóc najuboższym.
-Chcemy by, każde dziecko w święta
znalazło prezent pod choinką- mówi
sołtys Pieniek Zarębskich Beata Hettlinger- Lasota. Panie chcą poprosić
o wsparcie lokalnych przedsiębiorców, właścicieli sklepów, tam mają
pojawić się kosze, do których będzie
można wrzucać produkty. Zebrane w
ten sposób dary zostaną rozdzielone
dzięki pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej między potrzebujących.

Po Józefinie powstaje w gminie kolejne boisko sportowe. Tym razem przy
Szkole Podstawowej w Ojrzanowie. Boisko jest już gotowe, czeka na odbiór
techniczny. Kosztowało ponad trzysta
tysięcy złotych.
To obiekt sportowy wielofunkcyjny,
obok jest także boisko trawiaste. Pojawiły się plany wspólne z drużynami
piłkarskimi o rekultywacji miejsca dla
sportowców. Trawiaste jest pełnowymiarowe.
Warto dodać, że kolejne boisko pojawiło się też w Skułach, służy do gry w
piłkę nożną. Pojawi się tam także bieżnia i zaplecze. Zadanie to zostanie zrealizowane w przyszłym roku. JN

Dwie drogi jeszcze w tym roku
do remontu
Dwie drogi przy ulicy Objazdowej we
Władysławowie i przy ulicy Strażackiej w
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160 lat temu
przyszedł na
świat Józef
Chełmoński
Bartoszówce jeszcze w tym roku będą
modernizowane. Drogi zostaną utwardzone tłuczniem a w przyszłym roku
emulsją asfaltową. Są to szlaki o dużym
natężeniu ruchu, licznie uczęszczane.
Większe remonty szlaków grunto-

wych rozpoczną się na wiosnę przyszłego roku.
Wiele zadań zostanie dofinansowanych z funduszy zewnętrznych. Samorząd dostanie pieniądze z tak zwanej
,,schetynówki”, zmodernizowana zo-

stanie droga Żabia Wola- Żelechów.
Przy tej drodze powstaje ,,Różany
szlak”, prowadzi do cmentarza na którym spoczywa Józef Chełmoński. JN

W sobotę7 listopada minęła 160
rocznica urodzin znakomitego polskiego malarza Józefa Chełmońskiego.
Chełmoński zmarł 6 kwietnia 1914
roku w Kuklówce. Spoczywa na cmentarzu w Żelechowie, nieopodal swojego
przyjaciela księdza Barnaby Pełki.
W sobotę, w rocznicę urodzin ma-

na opał. Na dzień dzisiejszy z tej formy
pomocy skorzystało 17 osób. Dodatkową pomoc przekładamy na przyszły rok,
kończą się bowiem pieniądze budżetowe. W tym roku na pomoc mieliśmy ponad 21 tysięcy złotych. W tym znalazły się
zasiłki czy dożywianie. Jeśli chodzi o opał
to dla jednej osoby przyznajemy średnio

GOPS przygotował wstępnie listę
trzydziestu osób, do których mogą
trafić upominki. Swoją współpracę
zadeklarowały także szkoły i parafie. Akcję wesprze stowarzyszenie
,,Szansa”, które zajmuje się ubogimi
i potrzebującymi Tuż przed świętami
paczki zostaną rozdane.
Akcja najprawdopodobniej ruszy w przedświątecznym tygodniu.
Panie zapowiadają, że mają jeszcze wiele pomysłów na społeczne
działania, jeśli ten pomysł okaże się
trafiony zapowiadają dalsze. Chcą
także wesprzeć chociażby zdolnych
uczniów. Zbiórka zostanie zorganizowana pod patronatem wójt Żabiej
Woli Haliny Wawruch. JN

larza uczniowie Gimnazjum z Józefiny,
społeczność lokalna a także przedstawiciele fundacji imienia Józefa Chełmońskiego spotkali się na cmentarzu
by złożyć hołd znakomitemu artyście.
Chełmoński inspiracje do swej twórczości czerpał z pięknych mazowieckich krajobrazów. Mieszkał w Kuklówce, teraz dworek należy do prawnuka
malarza Stanisława Austa. Chełmoński
urodził się 7 listopada 1849 roku w
Boczkach. Był doskonałym malarzem
koni, sławę przyniosły mu rozpędzone
,,Czwórki i Trójki”. W swych pracach
ukazywał życie polskiej wsi. JN

kwotę na zakup pół tony węgla, czyli blisko 300 złotych. Zasiłków tym roku było
mniej niż w zeszłym. Podań z przeznaczeniem na żywność aktualnie mamy 12.
Rozdzielamy po około 200 złotych. Pozyskujemy także odzież, która następnie
trafia do naszych podopiecznych.
GOPS to także współrealizator
dużego unijnego projektu.
Tak, realizujemy projekt unijny. Wspólnie z Domem Kultury i Urzędem Gminy.
Projekt ma ograniczyć zagrożenie wykluczeniem społecznym, biorą w nim
udział dzieci i młodzież. Dzięki temu
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programowi nasza gmina została ożywiona. Efekty są. W dalszym ciągu będziemy pozyskiwać środki. Na projekt
dostaliśmy ponad 132 tysiące złotych.
Będziemy prowadzić zajęcia do 2013
roku. Są to warsztaty taneczne, odbyła
się impreza integracyjna podczas wakacji, dzieci wyjeżdżały także między
innymi na basen. Jest również psycholog,
przyjmuje w czwartki w Domu Kultury
od godziny 9 do 14. Widzimy jak dzieci
realizują się w tańcu, mają czas wolny
wypełniony w ciekawy sposób. 16 młodych ludzi korzysta z zajęć.
Czy odczuliście w mijającym
roku kryzys, pogłębiający się problem biedy?
Nie widzę znaczących różnic. Do
GOPS- u zgłaszają się w większości ci
sami podopieczni.
W jaki sposób GOPS dba o najmłodszych, oczywiście wyłączając
projekt unijny, który jest do nich
skierowany.
Przede wszystkim prowadzimy dożywianie w szkołach. W Józefinie, Ojrzanowie, w Skułach i też w innych placówkach,
gdzie uczą się dzieci z naszej gminy jak
Osuchów czy Lutkówka. Korzysta w
sumie148 dzieci. Posiłek jest w postaci
drugiego dania. W skład obiadu wchodzi
mięso, ziemniaki w piątki są dania jarskie.
Dzieci mają obiad każdego dnia.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.
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Co czeka gminę w przyszłym roku.
Rozmowa z wójt Żabiej Woli
Haliną Wawruch
Pani wójt ekonomiści szacują,
że przyszłoroczne budżety gmin,
przedsiębiorstw będą okrojone.
Pytanie w jakim zakresie?
Przyszłoroczny budżet Żabiej Woli,
właściwie prowizorium jest proinwestycyjne. Nie wynika to z doskonałej kondycji gminy choć ona jest dobra ale z
informacji, które dostaliśmy o dofinansowaniach zadań z różnych programów. Prawie na wszystkie inwestycje
dostaniemy wsparcie z zewnątrz. Biorąc pod uwagę nasz skromny budżet,
chcemy modernizować drogi. Wykorzystujemy szansę, dostaniemy dużą
,,schetynówkę”. Żabia Wola- Żelechów,
droga zostanie zmodernizowana, to
ważny odcinek na który długo czekali
mieszkańcy. Wielu mieszkańców, turystów tędy podróżuje.
Budżet gminy to także duże wydatki oświatowe. Worek bez dna a
na dzieciach się nie oszczędza.

Tak, to prawda, niestety nie możemy inwestować w takim zakresie jakim
byśmy chcięli. Subwencje są niskie.
Szkoły wiejskie, małe potrzebują pieniędzy. Mamy trzy szkoły podstawowe
i gimnazjum. Mniejsze szkoły generują
dużo wyższe koszty. Musimy cały czas
akcentować potrzebę wyrównywania
szans faktycznych. O ile subwencja na
dziecko w mieście wynosi 1 złotych to
na dziecko na wsi powinno to być 2 złote. Tylko taka proporcja przekazywania
subwencji powoduje wyrównywanie
szans. Jeżeli państwo jest zainteresowane tym, żeby ludzie nie wyjeżdżali do miast a zostawali na wsiach, to
musi zadbać o edukację dzieci. My jako
gmina staramy się zabezpieczać potrzeby. W tej chwili budujemy boiska.
Zainteresowanie ,,Orlikiem” przekroczyło oczekiwania, są dni, że po 20, 30
osób przychodzi i gra wieczorami w
piłkę. Budujemy kolejne w Ojrzanowie,

Komisja
konkursowa
wybrała
najlepsze prace

w wysokości 700 złotych. Za pierwsze
wyróżnienie nagroda to 400 złotych,
za drugie 300 złotych. W sumie udział
w konkursie wzięło 11 osób. Projektów
było 20. Konkurs rozpoczął się w listopadzie.
Znak graficzny miał być atrakcyjny, budzący sympatię, powinien też
kojarzyć się z gminą. - Choć projekty
są ładne, żaden nie może być znakiem
graficznym, każdy wymaga jakiejś obróbki, powinien być także prosty, do
powtórzenia- mówi przewodnicząca
jury Ewa Pierścionek.
Prace oceniali:Ewa Pierścionek, architekt, Zofia Owczarek, sekretarz Gminy
Żabia Wola, Andrzej Jendrych twórca
Muzeum Żaby w Żabiej Woli, aktor Wojciech Siemion, Danuta Wiczuk -Nowajczyk,dyrektor Domu Kultury, Marcin
Minor, artysta malarz i Mirosław Bieganowski, przewodniczący Rady Gminy
Żabia Wola. jn

W sobotę, 5 grudnia spotkała się
komisja konkursowa oceniająca prace,
jakie wpłynęły na konkurs dotyczący
opracowania znaku graficznego gminy.
Jury zdecydowało się przyznać dwa wyróżnienia. Logo jednak nie zostało wybrane. Żadna bowiem z prac zdaniem
oceniających nie spełniła wszystkich
wymaganych kryteriów.
Projekty zostały zakodowane, wygrał
wspólny: Józefa Bołtrukiewicza i Renaty
Szmurło z Grodziska Mazowieckiego,
drugie miejsce zajęła Milena Wolska z
Bartoszówki. Pomiędzy autorów zostanie podzielona nagroda finansowa
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Uczniowie
z Ojrzanowa
mają wielkie
serca

chcemy rozbudować kompleks boisk w
Bartoszówce. Ubiegamy się o dotację.
Mamy trzy centra gminy, chcemy, żeby

Joanna
SkrzywanekNarojczyk
mistrzynią
szarlotki
27 sierpnia stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia Chełmońskiego” zaprosiło na ,,Dzień szarlotki”.
Święto to nie tylko degustacja ciast ale
także ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego. Można było także
wziąć udział w zmaganiach wśród których te, dotyczące wyrywania chwastów
czy zgniatania plastikowych butelek.
Zabawie nie było końca zwłaszcza,
że dopisała pogoda i przygrywał zespół
muzyczny. Wszyscy uczestnicy mogli
się posilić powidłami specjalnie sporządzonymi na ten dzień. Puntem kulmi-

Rusza nabór
wniosków na
małe projekty
Od 24 grudnia będzie można składać wnioski o dotacje w ramach małych
projektów. Konkurs organizuje Lokalna
Grupa Działania ,,Ziemia Chełmońskiego”. LGD wnioski przyjmować będzie
do 12 stycznia 2010 roku.
Dotacje mają przyczynić się do
organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych ale też z tych pieniędzy
mogą być realizowane plenery malarskie czy muzyczne. Wnioski składać
można w siedzibie LGD w Żabiej Woli,
przy ulicy Warszawskiej 24. Małe projekty dofinansowane zostaną do kwoty

w każdym z nich mogło się koncentrować życie.
Dziękuje za rozmowę,
Dziękuję.

nacyjnym było oczywiście wyróżnienie
pań, które upiekły szarlotki. Najsmaczniejszą okazała się ta autorstwa Joanny
Skrzywanek- Narojczyk, drugie miejsce
przypadło ciastu w wykonaniu Marii
Gajdy, trzecie Joanny Jaroszewskiej.
Nagrody otrzymali laureaci konkursu fotograficznego. Prace można było
oglądać w plenerze podczas imprezy.
Pierwsze miejsce w zajęło zdjęcie Mileny Owczarek. W konkursie publiczności
zwyciężyła fotografia Bogusława Bartczaka. Tego dnia także odbyła się prezentacja kalendarza wydanego przez
LGD. jn
25 tysięcy złotych, jest to 70 procent
kosztów kwalifikowanych zadania. O
dotacje ubiegać się mogą między innymi przedsiębiorcy, osoby z terenu
działania LGD.
Lokalna Grupa zrzesza gminy: Grodzisk Mazowiecki bez miasta, Mszczonów, Żabią Wolę, Radziejowice,Teresin
i Baranów. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizacji, pod adresem www.lgd.aleg.pl.

Grupa zdolnych młodych ludzi ze
Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie pomogła swoim kolegom z Afryki. -Pomysł
najpierw pojawił się w głowie nauczyciela- mówi dyrektor szkoły Barbara Owczarek. Uczniowie wzięli udział w konkursie
plastycznym ,,Smak zdrowia” pod patronatem Rady Promocji Żywienia Człowieka
i Rzecznika Praw Dziecka.
Młodzi ludzie wykonali pracę plastyczną, której tematem było właśnie
zdrowe odżywianie się. Celem tego konkursu było również uwrażliwienie dzieci
na potrzeby innych. Praca następnie wystawiona została do internetowej licytacji.
Uzyskała 17 tysięcy złotych, pieniądze
które udało się zebrać posłużą ubogim
maluchom z Afryki.
Dzieło wykonały dzieci z klasy drugiej.
Iza Batory, Marysia Klimkowska i Mateusz
Kowalski dziś cieszą się, że uczestniczyły w tym konkursie. Ich efekty działań
artystycznych bardzo im się podobały,
ak mówią zadanie było pouczające.
Uczniowie wykonali piramidę dotyczącą
zdrowego żywienia. jn

Piłkarze Legii
spotkali się
z kibicami
w Żabiej Woli
Nie lada gratkę i prezent Mikołajkowy
mięli mieszkańcy Żabiej Woli. W środę,
9 grudnia z miłośnikami sportu, piłki
nożnej spotkali się znani piłkarze Legii.
Wydarzenie to przyciągnęło do Gimnazjum w Józefinie całkiem sporą grupę
pasjonatów tego sportu, wśród kibiców
były również kobiety.16 letnia Ania,
która wzięła udział w przygotowanym przez gości konkursie przyznaje,
że miłość do tego sportu zaszczepił w
niej jej tato. Kibice mięli okazję zdobyć
autograf, porozmawiać z ulubionymi
sportowcami zadać pytanie na forum
publicznym. Na zakończenie życzyli
wszystkim dobrych świąt i opowiadali o własnych, domowych tradycjach
związanych z Bożym Narodzeniem. Już
wiadomo, że Marcin Mięciel w święta
będzie ze swoją najbliższą rodziną, natomiast Inaki Astiz wyjedzie do bliskich,
którzy mieszkają w Hiszpanii, końcówkę roku planuje spędzić w Brazylii. Na
koniec spotkania wszyscy zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie. Do Józefiny przyjechali między innymi Inaki Astiz, Maciej
Rybus, Marcin Mięciel, Wojciech Hadaj,Krzysztof Dowhań. Jak zawsze organizatorem wydarzenia był Mirosław Badowski, który klubem pasjonuje się od
kilkudziesięciu lat. Tą miłością zaraził
już jak mówi 106 mieszkańców gminy
Żabia Wola. JN

Nikłe zainteresowanie
SMS -ową
informacją
z gminy
Tylko 50 osób, mieszkańców gminy Żabia Wola chce, aby gmina za
pomocą SMS- ów powiadamiała ich
o ważnych wydarzeniach, spotkaniach czy sesjach.
-Niestety to zbyt mała grupa ludzi, by gmina zdecydowała
się wprowadzić taką formę informowania- mówi sekretarz Zofia
Owczarek. W maju po raz pierwszy
samorząd zbierał zainteresowanie
tą formą informowania, niestety
było ono niewielkie. Termin został
wydłużony. I tak z końcem listopada
w sumie 50 osób SMS -om gminnym powiedziało tak.
Cała usługa to koszt blisko 12
tysięcy złotych i gmina w związku
z małym zainteresowaniem musi
zrezygnować z tej możliwości. jn
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Informator
adresowotelefoniczny
Urząd Gminy w Żabiej Woli,
ul. Główna 3, tel. 0-46,857 81 81
e-mail: urzad@zabiawola.pl
Dom Kultury w Żabiej Woli,
ul. Warszawska 27,
tel. 0-46, 857 82 60
e-mail: gbpzabiawola@interia.pl

Gimnazjum w Józefinie, ul. Mazowiecka
1, tel. 0-46, 857 81 33
e-mail: gimnazjum_j@zabiaw.pl
Żabka, Niepubliczne przedszkole w
Żabiej Woli, ul. Warszawska 9, tel.
691472353
e-mail: aauguscik@wp.pl
Promyk, Niepubliczne przedszkole w Ojrzanowie, ul. Długa 12, tel.
692217142
e-mail: przedszkole_promyk@op.pl

Biblioteka w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, tel. 0-46, 857 82 60
e-mail: gbpzabiawola@interia.pl

Starostwo Powiatu w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30,
tel. 0-22, 724 18 33
e-mail: sekretariat@powiat-grodziski.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
w Józefinie ul. Mazowiecka 1,
tel. 0-46, 857 80 53
e-mail: zopo@zabiaw.pl

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11,
tel. 0-22, 755 91 11
e-mail: sekretariat@szpitalzachodni.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Daleka 11A,
tel. 0-22, 755 55 86
e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

Szkoła Podstawowa w Skułach, ul.
Mszczonowska, tel. 0-46, 857 98 28
e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Bartniaka 19, tel. 0-22, 755 60 11
e-mail: kpp.grodzisk@policjawaw.pl

Ośrodek Zdrowia w Żabiej Woli,
ul. Warszawska 24,
tel. 0-46, 857 82 13

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, ul.
Szkolna 1, tel. 0-46, 857 82 25
e-mail: szkolaojrzanow@zabiawola.pl
Szkoła Podstawowa w Józefinie, ul.
Mazowiecka 1, tel. 0-46, 857 82 77
e-mail: sp_jozefina@zabiaw.pl

OSP Skuły, ul. Strażacka 9,
tel. 0-46, 857 98 01
e-mail: OSP_skuly@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Żabiej Woli, ul. Główna 5,
tel. 0-46, 857 82 88
e-mail: opf@zabiawola.pl

OSP Żelechów,
ul. Chełmońskiego 21,
tel. 0-46, 857 98 88

Apteka w Żabiej Woli, ul. Warszawska,
tel. 0-46, 857 86 96
e-mail: apteka.ewapolskowska@onet.pl

								
Żabia Wola, dn. 11.12.2009r.
WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

OGŁOSZENIE

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie
oddział w Żabiej Woli,
ul. Warszawska 12,
tel. 0-46, 857 82 23
e-mail: zabia@ps.mrbank.com.pl
Komisariat Policji w Żabiej Woli, ul.
Główna 9, tel. 0-46, 857 82 16
Parafia w Skułach,
0-46, 857 98 26
Parafia w Żelechowie,
ul. Kościelna 10,
tel. 0-46, 857 98 15

					
WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

Żabia Wola, dn. 11.12.2009r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach
administracyjnych

oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr 32/VI/2007
z dnia 26 kwietnia 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 23 grudnia 2009 roku do 27 stycznia 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej
Woli (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2010 roku (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli o godzinie
1300 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 lutego 2010 roku.
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Kaleń w granicach administracyjnych.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie
do dnia 18.02.2010 roku mogą wnosić uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Żabiej Woli, pocztą na
adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.

oraz prognozy oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Żabia Wola Nr
19/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 grudnia 2009 roku do 27 stycznia 2010 roku w siedzibie
Urzędu Gminy w Żabiej Woli (pokój nr 8) w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 stycznia 2010 roku (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli o godzinie
1300 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 lutego 2010 roku.
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Żabia Wola obejmującego miejscowość Wycinki Osowskie w granicach administracyjnych.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy, zainteresowani w terminie
do dnia 18.02.2010 roku mogą wnosić uwagi i wnioski.
Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Żabiej Woli, pocztą na
adres: Urząd Gminy w Żabiej Woli ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola lub na adres e-mail: urzad@zabiawola.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.
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