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Wójta rozmyślania
przy wigilijnym stole

K

iedy zasiadam wraz z najbliższymi przy wigilijnym stole
jest to czas mojej najgłębszej
prywatności. Nawet wójt gminy ma do
niej prawo, gdy nie pełni obowiązków.
Opłatek, kolorowa choinka, kolędy,
wigilijne potrawy. Podniosły nastrój,
czas odprężenia. A jednak od ośmiu
lat, gdy spełniam obowiązki wójtowskie nawet wtedy, i nawet w noc witania Nowego Roku nie mogę zapomnieć o sprawach gminy. Nie mogę
‘’wyjść ze skóry’’ i przestać myśleć o
obowiązkach i zadaniach.
Redakcja ‘’Naszej Gminy’’ oddaje
numer do druku przed świętami, więc
zapytała mnie, o czym będę myślała
w święta Bożego Narodzenia - mając na
myśli sprawy gminy.
cd na str. 2

Inwestycje gminne
Drogi

C

elem priorytetowym, służącym poprawie jakości życia
naszych mieszkańców jest
bez wątpienia poprawa stanu naszych
dróg. Wymagają one bardzo dużych
nakładów finansowych. Gmina złożyła
dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych planowanych do
realizacji w latach 2007-2013. Pierwszych z nich dotyczy przebudowy drogi gminnej Skuły-Grzegorzewice. W
ramach owego projektu nawierzchnia
drogi gruntowej zostanie utwardzona
bitumicznie, wykonane zostanie także
odwodnienie powierzchniowe.
Przebudowy wymagają również
drogi gminne Żabia Wola- Żelechów,
a także Żabia Wola- Zalesie- Musuły,
gdzie będziemy kontynuować pracę
w II etapie. Istniejąca droga gruntowa
relacji Żabia Wola- Żelechów, niebawem zostanie pokryta betonem asfaltowym, co z pewnością przyczyni się
do poprawy komfortu jazdy.
cd na str. 3

Świąteczno-noworoczny
numer „Naszej Gminy”
staraliśmy się dostarczyć do
każdego domu.
Dzięki sprawności Urzędu
Pocztowego w Żabiej Woli.
Dziękujemy!
Przyjemnego czytania!

Ocalić od zapomnienia

N

ie tak dawno na terenie
Domu Strażaka w Skułach odbyło
się spotkanie będące
realizacją
pierwszej
części projektu „Ocalić
od zapomnienia”. Projekt został dofinansowany ze środków Stowarzyszenia „Europa i My” w
ramach programu „Działaj Lokalnie VI”
(Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności) realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Wsparcia
udzieliło nam również Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów w Petrykozach.
cd na str. 7

W tym numerze...
Felieton Wójta Gminy
Maraton Leadera
Inwestycje gminne
Podatki i opłaty lokalne
Dłuuuga droga do odrolnienia
działki
Rada Gminy uchwaliła
Święto Niepodległości
w naszej gminie
Ocalić od zapomnienia
Dzień Nauczyciela
Zwiedzamy Kraków
Żyjmy Zdrowo!
Vive la charlotte!
Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Artystyczne pory roku
Witaj Święty Mikołaju
Zbieramy zużyte baterie
You can dance
Sposoby na miłe spędzanie
wolnego czasu
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Maraton z przeszkodami
prowadzi do skarbonki

Wójta rozmyślania
przy wigilijnym stole
Tak, więc po tym jak złożymy sobie życzenia z mężem, dziećmi,
później z rodzicami, z siostrą i jej rodziną, nacieszymy się prezentami, posmakujemy kilkunastu potraw - jak co roku przebiegnę myślami mój cały urzędowy rok.
Jestem mieszkanką żabiowolskiej ziemi. Znam ją dziesiątki lat.
Znam mieszkańców mojej wsi i wsi sąsiednich. Znam i rozumiem ich
potrzeby. Tak mi się wydaje. Ale czy wszystkie problemy i wszystkich? Chciałabym powiedzieć, że - tak! Ale w myślach czasami pojawiają się wątpliwości.
Jak skutecznie budować wzajemne zrozumienie, zaufanie, jak
przezwyciężyć niewiarę we własne siły i możliwości? Jak połączyć potencjał każdego z nas by mógł być spożytkowany dla dobra gminy?
Jak nie dopuścić do utraty funduszy, które są do wzięcia pod warunkiem wspólnego dążenia? Jakiż to paradoks - wszyscy czekają
na nowe inwestycje (głównie socjalne), a tak mało jesteśmy skłonni
uczynić żeby pomóc je uzyskać? Przecież czystości mojej działki, mojego ogrodu czy łąki nie da się utrzymać bez czystości gleby, wód całej wsi i wsi sąsiednich. Jak szczerze cieszyć się z pierwszego miejsca
w rankingu Rzeczypospolitej w dziedzinie innowacyjności gmin wiejskich, gdy już czai się obawa, że możemy stracić dotacje na budowę
oczyszczalni ścieków i kanalizacji? Przypomina mi to spory w wielkomiejskich osiedlach: zbudujcie żłobek, usługi, sklep, ale nie w mojej
kamienicy, nie pod moim oknem. Nie wiadomo, kiedy demokratyczny
protest przeistacza się w swoje przeciwieństwo. Protestujący zaczynają działać przeciw ogółowi, a także przeciw własnym interesem.
Od kilku lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Zaczęliśmy odczuwać
tego pozytywnie skutki. Ale czy rozumiemy, że trzeba spełnić te, czasem uciążliwe, ale uzasadnione warunki.
Rozwój stal się oczywisty. Gmina nasza, w nim uczestniczy. Ale
pytanie kolejne- czy kryzys dotyczy nas, czy dotrze do naszych domów? Jak się przed tym zabezpieczyć?
Drogi to nasze wieczne utrapienie. Ale przecież wyrównują się one
coraz bardziej i coraz lepiej łączą, pomimo że do funduszy na budowę dróg - droga wyboista i długa.
Czy oświata jest jasnym promykiem? Poprawiają się średnie ocen
w szkołach gminy, są indywidualne sukcesy. Są liczne kursy językowe. Dom Kultury wciąż organizuje nowe spotkania, kursy dla ducha,
umysłu i ciała. Są zloty i rajdy rowerowe a żabiowolskie Muzeum Żaby
uczy i bawi. W Skułach ‘’ocalają od zapomnienie’’, a przy szkole w Józefinie, gdzie często grają w piłkę, będzie ‘’Orlikowe boisko 2012’’.
Wielkie nadzieje pokładam w programie europejskim „Leader”, że
pobudzi aktywność mieszkańców naszej gminy i jeszcze pięciu gmin
z Grodziskiem I Mszczonowem. Jesteśmy tam nie tylko partnerami,
ale i siłą sprawczą- dzięki grupie ludzi aktywnych. Ale czy nie powinno być ich więcej?
Przygotowujemy nasz park żabiowolski. Planujemy w nim wiele
atrakcji. Jak zachęcić mieszkańców do urządzenia otoczenia dla siebie, dla wspólnego pożytku?
A więc z grubsza wiem, jakie myśli dopadną mnie w Bożenarodzeniowe i Noworoczne wieczory. A może tym razem rozmyślenia
dadzą mi wolne? Powiadają, że jak się podzielisz problemami z innymi – będzie ci lżej. Dzielę się więc nimi z mieszkańcami naszej gminy.
Może też pomyślą w wolnej chwili o swojej gminie, jak pomoc jej, a
więc i sobie.
Korzystając z łamów „Naszej Gminy” składam z okazji Świąt Bożego
Narodzenia mieszkańcom mojej rodzinnej Gminy życzenia zdrowia,
spokoju, radości i miłości najbliższych a pomyślności i powodzenia
życzę w ich pracy i przedsięwzięciach w całym Nowym 2009 Roku.
Wasz Wójt

Baranów

N

Mszczonów

Grodzisk
Mazowiecki

Radziejowice

Teresin

Żabia Wola

igdy wyczynowo nie uprawiałem sportu, więc na pewno
nie wiem jak się czuje zawodnik, który na stadionie olimpijskim pokonuje ostatnią prostą. Przypuszczam jednak,
że każdy krok, z którym ubywa metrów z tego upiornego dystansu wykonuje z potwornym wysiłkiem. Mdlenie rąk, drętwienie nóg,
pot zalewający oczy. Prawdziwy mistrz jednak, leader biegu, gdy już
minie symboliczną linię, po chwili zachowuje się tak, jakby właśnie
wyszedł na spacer, a nie dokonał ogromnego wyczynu. Pokonał nie
tylko rywali, ale i własne słabości.
Sytuacja zupełnie innego Leadera, tym razem już nie osoby, lecz
unijnego programu, który ma być realizowany w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2009-2015 dotyczy zupełnie
innej dziedziny życia. Właśnie jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań, do rozpoczęcia jego realizacji.
I odnoszę wrażenie, że czujemy się podobnie.
W jednym z poprzednich wydań „Naszej Gminy” pisałem o naszym
Leaderze i wyjaśniałem na czym polega sam program oraz przygotowania do jego realizacji. Ponieważ jednak mam prawo przypuszczać,
że nie wszyscy czytali, a nawet jeśli tak, to przecież mogli zapomnieć,
więc przypomnę. W programie Leader generalnie chodzi o to, by pobudzić aktywność mieszkańców obszarów wiejskich. Czyli zrobić coś,
by Kowalski czy Nowakowa zaczęli spoglądać nie tylko do granicy
własnego płotu, ale od czasu do czasu mogli i chcieli zrobić jakieś
pożyteczne rzeczy dla tych, którzy za nim żyją.
Spokojnie! Nikt nikogo nie zamierza do niczego zmuszać. Pomysłodawcy programu przypuszczają - uważam, że zupełnie słusznie,
że są tacy, którym się chce robić. Ale oprócz chęci są jeszcze potrzebne pieniądze, a chętni do społecznych działań akurat nie dysponują środkami na
realizację swoich,
skromnych może,
ale ważnych celów. Dlatego przygotowana
jest
„skarbonka” Leadera. Tacy pomysłowi ludzie mogą
stworzyć
plan
działania, napisać
projekt i zwrócić się o pomoc
w jego realizacji.
Zasada jest prosta
i wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie procedury. A w ich wypadku unijni i polscy urzędnicy nie zostawili wątpliwości: „nie będzie
żadnych fuszerek i nieprzemyślanych działań”. Z tym akurat się zgadzam. Bo czy się wydaje 5, czy 10, czy 100 tysięcy złotych, to jednak
mamy w każdym wypadku do czynienia z pieniędzmi publicznymi. A
te trzeba wydawać w sposób przemyślany, oszczędny i mądry, czyli
tak, by jak najmniejszym kosztem osiągnąć jak najwięcej dla lokalnych społeczności.
A stanie się tak tylko wtedy, gdy te małe przedsięwzięcia zrealizują jakiś większy plan, obejmujący kilka lat takich działań. I dlatego
właśnie trzeba go stworzyć.
Ten plan to Lokalna Strategia Rozwoju.
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Droga przez mękę

W tym miejscu, choć tego bardzo nie lubię, muszę trochę ponarzekać.
Bo moim zdaniem, o ile sama idea programu jest dobra, to jednak wymagania jakie są stawiane by do niego przystąpić, wzięte chyba z księżyca.
Wystarczyłoby przecież napisać, co się chce robić, określić cele, misję,
zrobić analizę tego, co rzeczywiście potrzebne lokalnej społeczności.
My to wszystko wykonaliśmy. Rozdaliśmy i zebraliśmy sporo ankiet
tematycznych. Odbyły się zebrania, były dyskusje, analizy. Określiliśmy
dzięki temu co dla nas ważne. A ja odnoszę wrażenie, że dla urzędników
odpowiedzialnych za Leadera, gdzieś w dalekiej Brukseli czy w Warszawie,
to mało istotne .
Najważniejsze jest to, by zgromadzić setki dokumentów: deklaracji,
zaświadczeń i oświadczeń, życiorysów, regulaminów, opracować procedury. Tego rogata polska dusza nie znosi, a już lokalny Leader nijak się w
tym nie rozezna. Więc czuje się jak ten zawodnik na ostatniej prostej, który wprawdzie ma na koszulce napis „Leader”, ale gdy spogląda w stronę
mety, to odnosi wrażenie, że ciągle ktoś ją odsuwa. Działacz Leadera nie
słyszy dopingu publiczności, a przy tym od czasu do czasu musi się wytłumaczyć rodzinie, która coraz podejrzliwiej zastanawia się nad sensem
takiego zajęcia. Pozostaje mu tylko czyjeś dobre słowo i pomoc towarzyszących mu, innych Leaderów. Myśli wtedy ,że nie zdąży przygotować Lokalnej Strategii Rozwoju i racjonalnie
postanawia: zatrudnimy
fachowców.
Mam nadzieję, że z
ich i z Bożą pomocą
zdążymy wykonać
pracę i zatwierdzić
Lokalną
Strategię
Rozwoju na Walnym
Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
Odbędzie się ono 6 stycznia 2009r. w Domu Kultury w Żabiej Woli.
Grupę o której piszę tworzą ludzie i organizacje ze Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Chcemy przygotować
dobrą strategię dla gmin, które obejmuje teren naszego działania: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin i Żabia
Wola.
Ze wstępnych przymiarek wynika, że do 2015 roku będzie można
przeprowadzić kilkanaście projektów związanych z odnową wsi, tyle samo
z zakresu mikro przedsiębiorczości i ponad 100 tak zwanych małych
projektów. To niewiele, więc tym bardziej liczymy na przedstawienie takich pomysłów, które najwięcej dadzą
lokalnej społeczności.

W perspektywie - odnawialna energia.

Mam także nadzieję, że wkrótce
Stowarzyszenie zajmie się nie tylko programem Leader, ale
także pozyskiwaniem środków na realizacje innych przedsięwzięć na naszym terenie. Marzymy o dobrym programie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w firmach i prywatnych gospodarstwach domowych, programie
kształcenia zawodowego /także w zawodach ginących/, rozwoju turystyki, infrastruktury, a przede wszystkich: integracji i lepszego porozumienia
społeczeństwa.
Jeśli po sześciu latach pracy stwierdzimy, że więcej nas patrzy co się
dzieje wokół naszego terenu, i że nie jest im to obojętne, wtedy będzie
wiadomo, że praca w ramach Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” miała sens.
Przy okazji serdecznie dziękuję za pracę nad strategią
grupie roboczej.

Dziękuję także wszystkim osobom, które wypełniły ankiety LGD „Ziemia Chełmońskiego” dające cenny materiał informacyjny do przygotowania strategii, oraz uczestnikom bardzo interesujących spotkań, na których
dyskutowaliśmy o naszych celach i zadaniach.
Przez gąszcz papierów i zasadzek przygotowanych przez urzędników
na drodze do programu Leader pomogli nam przebrnąć:
Katarzyna Boczek szefowa Fundacji 4H
Ireneusz Kamiński – firma EUKON
Witold Czuksanow
Prezes Zarządu LGD „Ziemia Chełmońskiego”
cd. ze str. 1

Inwestycje gminne
Dofinansowaniem objęty jest także wspomniany odcinek drogi
gminnej Żabia Wola - Zalesie - Musuły, gdzie nastąpi poszerzenie
istniejącej już nawierzchni asfaltowej do 5 m od Zalesia aż do granic
gminy w Musułach. Pobocza natomiast będą miały szerokość 0,75.
Mieszkańcom, których posesje znajdują się przy drodze wykonane
zostaną wjazdy, przewidziana jest również budowa zjazdów na drogi
gruntowe, pod którymi ułożone będą przepusty rurowe.
Ceny opisanych inwestycji są bardzo wysokie dlatego ubiegamy
się o dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, jest to Piorytet III – Regionalny system transportowy,
Działanie 3.1- Infrastruktura drogowa.
Gmina złożyła jeszcze dwa wnioski w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Pierwszy z nich dotyczy
remontu nawierzchni drogi gminnej w Bartoszówce i Skułach wraz z
budową przepustu pod ulicą Okrężną w Skułach, drugi zaś dotyczy
przebudowy drogi gminnej relacji Skuły - Grzegorzewice długości
blisko 2km.

Woda

Nie mniej ważna jest gospodarka wodno-ściekowa. Dlatego gmina wystąpiła z wnioskiem pod nazwą Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wodę-budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola i ujęcia wody w miejscowości Musuły. Projekt ten przewiduje
budowę sieci wodociągowej w następujących miejscowościach: Władysławów, Zalesie, Siestrzeń, Pieńki Słubickie, Słubica Wieś, Słubica B,
Słubica Dobra, Bolesławek, Bartoszówka, Skuły, Lasek, Piotrkowice,
Oddział, Bieniewiec, Grzymek, Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Zaręby,
Żelechów, Petrykozy, Redlanka, Nowa Bukówka, Stara Bukówka.
Planujemy utworzenie ujęcia wody w Musułach oraz budowę
przejścia wodociągu pod drogą krajową nr 8 w miejscowościach Siestrzeń i Oddział. Na realizację owych przedsięwzięć podobnie jak w
przypadku inwestycji związanych z budową lub modernizacją dróg
gmina ubiegała się o dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka).
Ułatwienie komunikacji oraz dostęp do sieci wodociągowej maja
ogromne znaczenie dla mieszkańców Gminy, ale przecież zdrowie i
życie ludzkie jest najważniejsze. Istniejący budynek ośrodka zdrowia
wymaga odnowy, w której uwzględniamy zaadaptowanie pozostałych
pomieszczeń na cele medyczne i rehabilitacyjne, wymianę instalacji
c.o. oraz modernizację kotłowni. Dlatego staramy się o dofinansowanie na modernizację Gminnego Centrum Zdrowia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Infrastruktura służąca
ochronie zdrowia i życia).

Rów melioracyjny M-30

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania pod nazwą „Konserwacja rowu melioracyjnego M-30” został wyłoniony Wykonawca: firma Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 96-321 Żabia Wola, z
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siedzibą w Hucie Żabiowolskiej, ul. Warszawska 34. Pięć firm złożyło
w terminie swoje oferty. Oferta ww. wykonawcy była najkorzystniejsza pod względem kryterium ceny z ofert nie podlegających odrzuceniu. Umowa została podpisana w dniu 07.10.2008.
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowu M-30 o długości
około 2,3 km polegająca na:
•
Wykoszeniu porostów ze skarp z wygrabieniem,Wykoszeniu
porostów z dna cieku
•
Ręcznym ścinaniu i karczowaniu zagajników i krzaków,
•
Poczyszczeniu dna rowu liczonego jako odmulenie dna z
warstwy do 10 cm,
•
Oczyszczeniu z namułu przepustu 0,8 m zamulonego do 1/3
średnicy,
•
Uporządkowaniu terenu,

Trzy boiska z pełnym wyposażeniem

W trosce o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży Rada Gminy przyjęła
program budowy trzech boisk sportowych na terenie naszej Gminy.
Boiska powstaną w Bartoszówce, Józefinie i Ojrzanowie i każdy będzie
mógł z nich korzystać. Jednak rozpoczęcie ich budowy jest uzależnione od pozyskania dofinansowania. Dlatego złożona została deklaracja przystąpienia naszej Gminy do ogólnopolskiego rządowego
Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na lata 2010-2011.
Program ten umożliwi budowę w Józefinie ogólnodostępnego,
bezpłatnego kompleksu boisk sportowych – boiska piłkarskiego oraz
boiska wielofunkcyjnego (do piłki siatkowej, koszykowej lub piłki
ręcznej) Zostaną one wyposażone w niezbędny sprzęt ,szatnie i zaplecze socjalne.
W takim obiekcie obligatoryjne jest zatrudnienie profesjonalnego
trenera środowiskowego przez okres 10 lat, a także wybudowanie
oświetlenia dla potrzeb boiska piłkarskiego doświetlając jednocześnie boisko wielofunkcyjne.
Wstępny koszt budowy kompleksu, według szacunków rządowych, wynosi około 1000 000 zł. Ale rzeczywisty koszt budowy znany będzie dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i
wyłonieniu wykonawcy obiektu. Źródła finansowania mają pochodzić
ze środków budżetu państwa w wysokości 33% wartości kosztorysowej – nie więcej jednak niż 333 tys .zł, z innych środków także 33% (
tu wymienia się Regionalne Programy Operacyjne, Budżet Marszałka
Województwa, Fundusz Rozwoju Wsi, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz ) oraz środków wnioskodawcy, czyli z budżetu gminy. Program
„Moje Boisko – Orlik 2012”zakłada szybką i możliwie tanią realizację
inwestycji, zezwala by udział własny mógł być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych
albo prac społecznych. Władze gminy, a przede wszystkim miłośnicy
sportu liczą na to, że znajdą się u nas ochotnicy.
Droga do pieniędzy rządowych jest następująca:
Jednostka samorządu terytorialnego aplikuje do właściwego terenowo urzędu marszałkowskiego o włączenie jej do programu „Moje
Boisko-Orlik 2012”,(to mamy za sobą),
Urząd marszałkowski przesyła wykaz lokalizacji do Ministerstwa
Sportu i Turystyki,
Minister Sportu i Turystyki potwierdza wykaz lokalizacji i przesyła
do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego,
Jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek o wydanie
decyzji o zapewnieniu finansowania do właściwego terenowo urzędu
wojewódzkiego,
Wojewoda występuje z w/w wnioskiem do Ministra Finansów o
wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji tego przedsięwzięcia,
Minister Finansów wydaje decyzję o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego określając w niej m.in. wysokość kwoty finansowania z budżetu państwa.
Zdobywanie brakujących kwot wymaga pokonania innych, niełatwych „ścieżek proceduralnych”.

Nowoczesne i bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży w
Ojrzanowie przy Szkole Podstawowej realizowane będzie w
oparciu o Program „Blisko Boisko”. Dofinansowanie obiektu może
wynieść maksymalnie 70% kosztów budowy, lecz nie więcej niż 300
tys. PLN. Państwowy Zakład Ubezpieczeń w ramach działalności
prewencyjnej, do której zalicza poprawę bezpieczeństwa w szkołach
i innych placówkach oświatowych przekazuje dofinansowanie w
wysokości 40% kosztów. 30% uzyskuje się z Ministerstwa Sportu.
Pozostałe środki finansowe ( lub rzeczowe) zapewnia, w wysokości
umożliwiającej terminowe wykonanie zadania, wnioskodawca.
Podobnie jak w przypadku „Orlika” udział wnioskodawcy może być
pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w
ramach robót publicznych albo prac społecznych. Znów pytanie - czy
znajdziemy w tej części gminy ochotników, społeczników?
Ciekawostką jest, że w programie „Blisko boisko” (boisko minimum 30x60 ), pojawi się nawierzchnia z trawy syntetycznej, niezbędne jest też ogrodzenie boiska wysokości 4 m i logo głównego
fundatora Grupy PZU w centralnej części boiska.
W Bartoszówce podjęta będzie realizacja II-go etapu boiska, którego początek dało działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Kontynuacją tego działania jest
działanie „Odnowa i rozwój wsi” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013, w ramach, którego przyznawana
jest pomoc finansowa. (w formie refundacji w wysokości nieprzekraczającej 75% kosztów, lecz nie więcej niż 500 tys. zł)
W najbliższym czasie podane zostaną terminy przyjmowania
wniosków dla Programu „Blisko-Boisko” jak również Działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Trzy boiska z pełnym wyposażeniem. Dużo to czy mało?
Przedstawione powyżej dane dotyczące przyszłych obiektów
sportowych w gminie, to administracyjna część problemów rozwoju
sportu i kultury fizycznej na naszym terenie.
Jakie jest zapotrzebowanie i jakie są możliwości uprawiania sportu
dzisiaj - postaramy się odpowiedzieć w najbliższym czasie.
Ref. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Dłuuuga droga do odrolnienia działki
Każdego roku do Urzędu Gminy wpływają liczne wnioski dotyczące
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Każdy wniosek rozpatrywany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Sukcesywnie podejmowane są czynności
zmierzające do przekwalifikowania terenów.
Zmiany w planie muszą obejmować znaczną część obszaru, ponieważ
dokonywanie zmiany poszczególnych działek nie spełniałoby wymogów
formalnych przewidzianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Rada Gminy podejmując uchwały w zakresie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju jak również możliwości finansowe gminy
w realizowaniu inwestycji, infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi nowopowstałych terenów zabudowy mieszkaniowej.
Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, który będę nazywała krócej – planem miejscowym, w każdej gminie wójt
wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do
opracowania projektu planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Sporządzanie zmian planu dla całych wsi lub ich fragmentów
jest rezultatem dużego zainteresowania właścicieli gruntów oraz potencjalnych inwestorów.
Dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmian
miejscowego planu ustalono, że zmiana terenów zgodna jest z polityką
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zawartą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola”.
Po zmianie w 2003roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zaistniała konieczność zmiany tego studium w celu
zgodności studium z wymogami nowej ustawy. 22 stycznia 2004 roku
Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 6/2004 przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Potrzebna była aktualizacja istniejącego studium w
celu bardziej precyzyjnego określenia polityki przestrzennej gminy ,
opracowania programów gospodarczych jako podstawy do podejmowania bieżących i długookresowych decyzji związanych z rozwojem gminy
i zaspokojeniem potrzeb lokalnej społeczności.

Nowe Studium

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola” zostało uchwalone Uchwałą Nr 45/2005 Rady
Gminy Żabia Wola z dnia 3 listopada 2005r. Studium zostało opracowane zgodnie z nową ustawą , spełnia wszystkie wymogi odnośnie obowiązujących przepisów.
Po dokonaniu analizy ustalono, że należy przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu obejmujące fragmenty wsi, odpowiadające obszarom wyznaczonym w studium, co spełnia wymóg art.14 ust.3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( np. Słubica
A, Grzymek, Żelechów, Musuły, Huta Żabiowolska, Siestrzeń, Skuły) lub
całych miejscowości ( np. Zaręby, Bieniewiec, Wycinki Osowskie, Kaleń,
Kaleń Tow., Zalesie).
Od roku 2006 Rada Gminy podjęła 28 uchwał rozpoczynających procedurę zmiany przeznaczenia terenów, część z nich zakończyła.

Krok po kroku

Procedura „odralniania terenów” jest długim procesem, na który składają się czynności wymienione w ustawie o zagospodarowaniu
przestrzennym ( art.15 do 20 i 23 do 29). Naruszenie zasad i trybu
sporządzania zmiany planu czy naruszenie właściwości organów w tym
zakresie powodują nieważność uchwały rady. Z tego też względu przestrzegana jest kolejność czynności wskazanych przepisami prawnymi,
która przedstawia się następująco:
Po dokonaniu analizy i ocenie zasadności zmiany ustaleń planu Rada
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu,
W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały skierowana zostaje do Wojewody
by w trybie nadzoru prawnego dokonano oceny zgodności z prawem
(wojewodzie przysługuje termin 30 dni na zajęcie stanowiska)
Szereg dalszych czynności należy do wójta:
Wójt ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego
i wskazuje termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni
od dnia ogłoszenia, ,
Zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu ( wójtów, burmistrzów gmin graniczących z obszarem objętym planem, wojewodę, zarząd województwa,
zarząd powiatu, zarządcę drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiany tego sposobu mogą
mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę ,wojewódzkiego konserwatora zabytków, organy właściwe na podstawie przepisów odrębnych),
Rozpatruje wnioski zgłoszone do planu, ( 21 dni od upływu terminu
ich składania ),
Sporządza projekt zmiany planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola i przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego zmianą wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko. W imieniu wójta czynności projektowotechniczne wykonuje Pracownia Urbanistyczna Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Wiskitkach, pod kierownictwem
architekta Jadwigi Jeznach,
Sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany planu
miejscowego,
Uzyskuje opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej o projekcie
planu,

Uzyskuje opinie wójtów, burmistrzów gmin graniczących z obszarem objętym zmianą planu w zakresie rozmieszczenia inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
Uzgadnia projekt zmiany planu z wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, konserwatorem zabytków, organami
właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie odrębnych
przepisów,(nie krócej niż 21 dni )
Uzyskuje zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
Wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych
uzgodnień,
Ogłasza o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego
wglądu (co najmniej 7 dni),informując także o terminie wnoszenia
uwag,
Wykłada projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
do publicznego wglądu na 21 dni, organizuje w tym czasie dyskusję
publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami,

Zgłaszanie uwag

Następnie trwa zgłaszanie uwag przez osoby fizyczne i prawne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej –
14 dni od zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu ,
Wójt rozpatruje wniesione uwagi w terminie nie dłuższym niż 21
dni od dnia upływu terminu ich składania,
Wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z rozpatrzenia
uwag,
Ponawia uzgodnienia w niezbędnym zakresie,
Przedstawia Radzie Gminy projekt zmiany planu miejscowego
wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Rada Gminy stwierdza zgodność projektu z ustaleniami Studium,
uchwala zmianę planu miejscowego. Jeżeli Rada stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym projekcie zmian planu
miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu zmiany opisaną wyżej procedurę ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.
Wójt przedstawia w ciągu 7 dni od daty uchwalenia, wojewodzie
uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi ( 30 dni
przysługuje na zajęcie stanowiska).
Kieruje uchwałę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty opublikowania. Zaczynają obowiązywać zmienione, oczekiwane,
ustalenia planu.

Koniec maratonu

Samo czytanie tego tekstu trwa bardzo długo, a realizacja oczekiwanych z niecierpliwością odrolnień z przyczyn formalnych nie może
być sprawniejsza. Nie wyliczam innych kwestii takich jak możliwości
finansowe Gminy w realizacji inwestycji infrastruktury technicznej,
niezbędnej do obsługi nowopowstałych terenów, zabudowy mieszkaniowej czy regulowania zobowiązań wobec właścicieli gruntu
zajętego pod nowe drogi dojazdowe do wydzielanych działek oraz
gruntu wymaganego na poszerzenie istniejących dróg, które już nie
spełniają warunków technicznych dróg publicznych. Koszty te nie
są bez znaczenia, jak również koszty sporządzenia zmiany planu,
które w myśl art.21 ust.1 obciążają budżet gminy. Nieznaczną część
skutków zmiany planu „refunduje” opłata planistyczna uchwalona
przez Radę zwykle na poziomie 10% wzrostu wartości nieruchomości
( Radni nie korzystają z ustawowego uprawnienia uchwalenia maksymalnej stawki 30%)
Nasza Gmina uchwalając Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy w roku 2000 była w czołówce (2%) gmin, które porządkowały zagospodarowanie przestrzenne swojego obszaru.
Do roku 2005 plan ten był 31 razy nowelizowany na wniosek właścicieli gruntów rolnych. Artykuł 32 ustawy zobowiązuje wójta do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przekazaniu
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radzie wyników tych analiz co najmniej raz w czasie kadencji rady.
Liczba podejmowanych przez Radę uchwał ( łącznie 59), zdecydowanie przewyższa minimum ustawowe i świadczy o zorientowaniu
na rozwój gminy Żabia Wola, w tym rozwój różnych form działalności gospodarczej zamykającej uciążliwość w granicach własności,
wspieranie inicjatyw, które mogą przyczynić się do tworzenia nowych
miejsc pracy oraz rozwój osadnictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
A.Drągowska

Podatki i opłaty lokalne
W dniu 25 listopada roku 2008 Rada Gminy podjęła Uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
Wysokość stawek w 2009 r. przedstawia się następująco:
•
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków i ich części
•
mieszkalnych – 0,60 zł
•
związanych z działalnością gospodarczą – 19,00 zł
•
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł
•
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,00 zł
•
Od pozostałych budynków:
•
letniskowych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 6,50 zł
•
innych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego – 5,50 zł
•
Od budowli 2% wartości
•
Od 1m2 powierzchni gruntów
•
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,70 zł
•
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,90 zł
•
tereny mieszkaniowe – 0,30 zł
•
tereny przemysłowe – 0,35 zł
•
zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,32 zł
•
inne tereny zabudowane – 0,30 zł
•
tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 0,35 zł
•
użytki kopalne – 0,35 zł
•
zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
•
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł
•
pozostałe grunty – 0,35 zł
Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje:
•
budynki, budowle i grunty stanowiące własność (współwłasność) Gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
•
budynki i grunty stanowiące własność lub będące w posiadaniu lub trwałym zarządzie instytucji kultury, gminnych jednostek budżetowych oraz nieruchomości zajęte na potrzeby
straży pożarnych.
•
nieruchomości gruntowe stanowiące lokalne drogi dojazdowe od dróg publicznych do posesji osób fizycznych
•
Zwolnienia powyższe nie obejmują budynków, budowli i
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
K. Grochowska

Rada Gminy uchwaliła
Rada Gminy w Żabiej Woli w dniu 25 listopada 2008 r. działając na
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.
873 z dnia 29 maja 2003r.) uchwaliła Program i zasady współpracy
gminy Żabia Wola w 2009 roku z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2009 Gmina Żabia Wola będzie wspierać lub powierzać
podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację między innymi następujących zadań:
*działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska,
świetlice i inne placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi;
*organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i
profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych;
*szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozrywek sportowych w tym również osób niepełnosprawnych;
*popieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach o zasięgu ponad gminnym;
*upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Żabia Wola oraz organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów i igrzysk.
Treść programu dostępna jest na stronie internetowej gminy :
www.zabiawola.pl
K. Grabowska

Święto Niepodległości
Tak jak w całym kraju również na terenie naszej gminy zostały
zorganizowane uroczystości z okazji 90-tej rocznicy odzyskania Niepodległości połączone z Dziesiątą Rocznicą Samorządu Powiatowego
oraz dziesiątym Złazem Niepodległościowym. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele pod
wezwaniem św. Ap. Piotra i
Pawła w Skułach, po której
złożono wiązanki kwiatów
pod tablicą ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. i odśpiewano wspólnie Rotę.
Zebrani udali się do
domu
Strażaka,
gdzie
członkowie Młodzieżowej
Drużyny OSP Skuły pod kierownictwem dh. Marioli Michałowskiej przedstawili ciekawy program artystyczny pt. Droga do
Wolności nazwany przez przybyłych gości prawdziwą lekcją historii
I .Świdlicka

Złaz Niepodległościowy
W dniach 8-11 listopada odbył się Dziesiąty
Listopadowy Złaz Niepodległościowy.
Zbieżność
rocznic, tj. 90-ta rocznica
Odzyskania Niepodległości i Dziesięć lat Samorządu Powiatowego sprawiły,
że coroczny „Wieczorek
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Niepodległościowy” miał bardzo uroczystą oprawę z uwagi na dużą
ilość gości. W tym roku Złaz rozpoczął się w sobotę od mocnego
uderzenia, ponieważ „gra
nocna” miała w podtekście
duchy, a trasa biegła przy
cmentarzu.
Niedziela, to pełna powagi uroczystość związana
z odzyskaniem niepodległości. Po części oficjalnej
i artystycznej podano potężny tort na Dziesięć lat
Samorządu Powiatowego.
W poniedziałek patrole miały do pokonania trasę
około 10 kilometrową z dużą ilością zadań sprawnościowych, a także
logicznych i historycznych.
We wtorek po mszy świętej za Ojczyznę, nastąpiło podsumowanie wyników, rozdanie dyplomów i nagród, które, jak co roku
od dziewięciu lat zakupiono ze środków Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Maz.
Cieszymy się, iż młodzi ludzie z takim zaangażowaniem i chęcią
uczestniczyli w Złazie Niepodległościowym, gbo przecież organizatorom przyświeca hasło: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie...”
W. Świdlicki

Przeszłość nadaje kształt naszej
przyszłości

Domu Strażaka w Skułach przybyło wielu zaproszonych gości zjawili
się też licznie mieszkańcy Skuł i okolicznych miejscowości.
Zwieńczeniem realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia” był film
autorstwa Ewy i Bogusława Bartczaków- członków OSP w Skułach.
Projekcja została poprzedzona krótkim przedstawieniem dzieci i
młodzieży wprowadzającym w klimat filmu.
Początek filmu to kilkanaście minut relacji z
pierwszej części spotkania. Następne obrazy to
zdjęcia naszych sąsiadów,
znajomych sprzed kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Niektórych
z nich już nie ma pośród
nas. Wiele osób patrzyło
na nie z rozrzewnieniem i łezką w oku. W dalszej części przedstawione zostały dawne prace (żniwa, pieczenie podpłomyków, ciasta
drożdżowego, orka, siew zboża) mieszkańców Skuł i okolic. Niektóre
opatrzone były mistrzowskim komentarzem prof. Wojciecha Siemiona. Ostatnia część filmu to czynny udział dzieci i młodzieży w wykonywaniu dawnych prac w polu i gospodarstwie, które wbrew pozorom
nie okazały się łatwe.
Wzruszającym obrazom towarzyszyła piękna, nastrojowa muzyka,
która potęgowała magię dawnych lat.
Po projekcji filmu w sali rozległy się gromkie brawa i słowa uznania dla autorów filmu oraz tych wszystkich, którzy włączyli się w realizację całości projektu „Ocalić od zapomnienia”.
Pamiętajmy, że przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości.
S. Pogoda

Ocalić od zapomnienia - cd. ze str. 1
Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców Skuł jak i sąsiednich
miejscowości, od tych najstarszych, do najmłodszych. Zaproszeni goście, zwłaszcza ci najstarsi, wspominali, jak żyło się dawniej,
jak wyglądał dzień pracy w
gospodarstwie, nauka w
szkole oraz jak spędzano
czas wolny, którego było
niewiele. Można było obejrzeć pokaźną ekspozycję
maszyn i urządzeń (dziś
rzeklibyśmy RTV i AGD),
których używano 20, 30 ,
a nawet 80 lat temu. Nie
obyło się bez demonstrowania niektórych prac, jak
młócenie cepem, koszenie
kosą czy międlenie lnu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyroby własne, m.in. sery,
masło, wędliny oraz prażucha i pazibroda- dania, których wiele gospodyń już nie pamięta albo w ogóle nie zna.
Nie zabrakło piosenek i przyśpiewek z dawnych lat przy akompaniamencie rzadko już słyszanego akordeonu. Spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze i trwało do późnych godzin wieczornych.
Druga część realizacji projektu miała miejsce
9 listopada br. I zbiegła
się z dwoma jubileuszami - X-leciem Samorządu
Powiatowego
oraz
X-leciem Listopadowego
Złazu Niepodległościowego organizowanego przez
Ochotniczą Straż Pożarną
w Skułach). Tego dnia do

Dzień nauczyciela
„Obyś cudze dzieci uczył” – to przysłowie nieraz towarzyszyło mi
w chwili, gdy zdobywanie wiedzy wydawało się niepotrzebne lub pochłaniało – moim zdaniem – zbyt dużo czasu… Po wielu latach przepowiednia mojego matematyka spełniła się. Dziś sam uczę kwiat żabiowolskiej młodzieży i - stojąc po drugiej stronie biurka – rozumiem,
co miał na myśli mój profesor. Życie młodego belfra do prostych nie
należy. Z tym większą przyjemnością odebrałem zaproszenie na małą
uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Uroczystość odbyła się 13
października w Domu Kultury w Żabiej Woli. Rozpoczęła ją Danuta
Wiczuk – Nowajczyk (dyrektor Domu Kultury), która powitała przybyłych nauczycieli. Wójt Gminy Żabia Wola, Halina Wawruch, złożyła obecnym życzenia oraz
wręczyła okolicznościowe
nagrody najbardziej zasłużonym pedagogom: Pani
Barbarze Owczarek (dyrektor Szkoły Podstawowej w
Ojrzanowie) oraz Elżbiecie
Żurawskiej – Witosińskiej
(nauczycielce wychowania
przedszkolnego ze Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Józefinie).
Pogratulowała
również Barbarze Gradkowskiej (dyrektor Szkoły Podstawowej im. M.
Kownackiej w Skułach), która kilka dni wcześniej odebrała nagrodę II
stopnia, przyznawaną przez Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Po wystąpieniu
Wójta Gminy głos zabrała Jolanta Walerysiak, przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podziękowała ona Danucie Pytlak za
długoletnią aktywność związkową, wręczając jej Złotą Odznakę ZNP
- symbol pięćdziesięcioletniej działalności w organizacji.
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Po oficjalnej części spotkania grono nauczycielskie bawił Stanisław
Majewski, znany satyryk. Przy akompaniamencie gitary w typowy dla
siebie sposób rozbawił publiczność. Jego teksty, nawiązujące zarówno do współczesnych, jak i znanych z historii wydarzeń, skierowane
były właśnie do pedagogów, potrafiących czytać pomiędzy wierszami i rozumiejących właściwy
ich sens.
Przy tzw. szwedzkim
stole – umożliwiającym
posilenie ciała i swobodną
rozmowę, podano pyszne
ciasta, barszcz i sałatki (te
potrawy to znak rozpoznawczy Domu Kultury).
Atmosfera spotkania była
niezwykle
sympatyczna,
doskonała zarówno do nawiązywania nowych kontaktów, jak również wymiany doświadczeń i
poglądów. Chwila, podczas której mogłem swobodnie porozmawiać
z nauczycielami, z którymi na co dzień nie mam kontaktu, była dla
mnie niezwykle cenna, a występ p. Majewskiego – bardzo relaksujący.
„Obyś cudze dzieci uczył” – to przysłowie czasami jest życzeniem,
czasami przekleństwem. Ten dzień uświadomił mi, że można być
dumnym z faktu, iż jest się nauczycielem. Nie ma bowiem większej
nagrody nad docenienie pracy drugiego człowieka.
Janusz Wojtan

Chcieć - znaczy móc!

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z Petrykóz i okolic
Wszystko zaczęło się w roku 2006, kiedy grupa absolwentek
animacji społeczno - kulturowej z Akademii Pedagogiki Specjalnej i
szkół artystycznych (m.in. poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych) zapragnęła podzielić się swoimi umiejętnościami i stworzyć program
warsztatów, który nie tylko spełniałby zadania edukacyjne, ale był
także świetną zabawą i sposobem na atrakcyjne spędzenie czasu. Pomysł z początku abstrakcyjny i przypominający raczej marzenie niż
możliwy do zrealizowania projekt, szybko przekształcił się konkretny
plan działania. Wiele z takich marzycielskich przedsięwzięć trafia na
dno szuflady, ale nie ten... Okazało się, że chcieć- znaczy móc!
Na początku potrzebny był entuzjazm, wolontariusze, miejsce
realizacji projektu i oczywiście sponsor. Krótko mówiąc – życzliwi
ludzie, którzy są otwarci na nowe pomysły i służą pomocną dłonią.
Szybko spośród entuzjastów idei warsztatów wyłoniła się kilkuosobowa Nieformalna Grupa Animatorów i Artystów - ludzi, którzy byli
gotowi nieodpłatnie poświęcić swój wolny czas i energię. Swą pomoc
(jak się okazało – nieocenioną) zaoferował nam Wojciech Siemion, zaprosił dzieci i młodzież do swego skansenu w Petrykozach, a także
udostępnił wszystkie znajdujące się na tym terenie obiekty. Harcerze
z warszawskiego Grochowa pożyczyli namioty, a lokalna społeczność
wsparła przedsięwzięcie przekazując informacje o nim. Znalazł się
również sponsor - firma 3C AUTO, która oprócz wsparcia finansowego przekazała drobne upominki jako nagrody dla uczestników.
W ten oto sposób w ostatnim tygodniu sierpnia 2007 roku doszły
do skutku Warsztaty Artystyczno - Sportowe „Wiercipiętki”, w których programie znalazły się zajęcia fotograficzne, plastyczne, filmowe, teatralne, sportowe oraz sztuka autoprezentacji. Każdego dnia
na warsztaty przychodziło około 30 dzieci - kreatywnych, pełnych
energii i chęci do działania.
Mały sukces pozwolił na planowanie z większym rozmachem Ze
zbioru przemyśleń i odczuć wyłonił się pomysł warsztatów międzykulturowych.

Roczne Przygotowania

Przygotowania ruszyły pełną parą już we wrześniu 2007 roku i w
ciągu niemal pełnego roku doprowadziły do pozyskania wspaniałych

partnerów do realizacji kolejnej edycji projektu. Mowa przede wszystkim o Stowarzyszeniu „Jeden Świat” z Poznania - polskim oddziale
międzynarodowej organizacji Service Civil International, dzięki któremu powstała możliwość zaproszenia wolontariuszy z całej Europy;
a także Pracowni Artystyczno-Terapeutycznej „Mamami” z Petrykóz,
która wsparła projekt swoim warsztatem, talentem i entuzjazmem.
Sponsorem przedsięwzięcia zgodziła się zostać firma Inter Cars S.A.
z Kajetan. Dofinansowanie, pozwoliło na przygotowanie tygodniowych
zajęć międzykulturowych
w oparciu o profesjonalne materiały animacyjne i
edukacyjne, zapewnienie
prezentów dla uczestników oraz przyjęcie szesnastu wolontariuszy. Swoje
wsparcie niezmiennie okazał Wojciech Siemion, co
umożliwiło ponownie realizację warsztatów w wyjątkowym miejscu,
jakim jest skansen w Petrykozach. Okazuje się, że czasem wystarczy
przyjść, porozmawiać, dać się poznać; a potem już tylko działać starając się zmieniać na lepsze choćby najbliższe otoczenie.

Wolontariusze z 6 krajów

Ta myśl przyświecała wszystkim wolontariuszom, którzy przyjechali na początku sierpnia 2008 roku do Petrykóz, by stworzyć niepowtarzalny program międzykulturowych zajęć. Wśród nich byli: Monika Prus, Anna Walczak i Aleksandra Sztajerwald – organizatorki i
koordynatorki projektu, Kinga Janoszko – praktykantka z Akademii
Pedagogiki Specjalnej, Marianna Raczyk ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”,
Kamil Głaszczka z firmy
Inter Cars S.A., Dorota
Gwoździńska – fotograf
projektu, Victoria Voght
– tłumaczka, Dorota Konwicki – psycholog, Justyna
Walczak - fotograf, Kathy
Garland – wolantariuszka z
Irlandii, Andrea Katanović
z Chorwacji, Pablo Criado
Fuentes z Hiszpanii, Auriane Botte z Francji, Ion Axanti z Mołdawii i
Pietro Spatafora z Włoch.
Wśród rozmaitych aktywności, jakie udało się zapewnić grupie 60ciu uczestników warsztatów były m.in.: dzień kultury polskiej, prezentacje 6 krajów europejskich, z których pochodzili goszczący na
projekcie wolontariusze, olimpiada międzynarodowa, lepienie wioski
międzykulturowej z gliny (Pracownia „Mamami”) i warsztaty relaksacyjne. Wszystkie powstałe
w czasie wspólnych zajęć
prace dzieci można było
podziwiać podczas wieczoru wieńczącego warsztaty
połączonego z ogniskiem.
Został on uświetniony przez
międzynarodowych wolontariuszy oraz uczestników
projektu, którzy przygotowali krótki występ prezentujący taniec irlandzki oraz
flamenco, włoską piosenkę
„La cocodrillo” oraz inscenizujący walkę byka z torreadorem.
Za ideę przewodnią tych trzyletnich prób, poszukiwań, sukcesów
i szczególnych, warsztatowych spotkań, można uznać myśl, którą
wolontariusze pragnęli przekazać uczestnikom zajęć: chcieć znaczy
móc!
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Myśl ta skierowana jest również do czytelników niniejszego artykułu. Być może i wśród nich są tacy, którzy nieśmiało marzą o realizacji swoich niestandardowych pomysłów. Może podobnych do tych
opisanych powyżej? Od pomysłu do czynu nie jest wcale taka daleka
droga
Nieformalna Grupa Animatorów i Artystów pragnie złożyć szczególne podziękowania dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skułach Pani Barbarze Gradkowskiej za życzliwe przyjęcie wolontariuszy.
Anna Walczak

Zwiedzamy Kraków
W ramach realizacji projektu „Ograniczanie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży gminy Żabia Wola” (projekt Ośrodka Pomocy Społecznej) 20-osobowa grupa młodzieży w dniach minionego
lata wzięła udział w wycieczce do Krakowa.
W programie wycieczki było zwiedzanie (pod opieką przewodnika)
Kazimierza, dzielnicy dwóch kultur. Odwiedziliśmy Kościół na Skałce,
gdzie pochowani zostali m.in.
Stanisław Wyspiański oraz
Czesław Miłosz. Program
wycieczki obejmował również wyjazd do Wieliczki –
zwiedzanie kopalni soli, jak
również spacer najstarszą
częścią Krakowa, „Traktem Królewskim”. Młodzież
miała
okazję
zwiedzić
Wzgórze Wawelskie: dziedziniec zewnętrzny, dziedziniec arkadowy, katedrę
z grobami królewskimi i
Dzwonem Zygmunta. Po
drodze młodzież zwiedzała
gotycki kościół Franciszkanów (polichromie i witraże
Stanisława Wyspiańskiego,
kopia Całunu Turyńskiego), Pałac Biskupów Krakowskich, Collegium Maius,
Kościół Mariacki.
Postaraliśmy się
o
schludne, ładne pokoje oraz
smaczne jedzenie.
Dni spędzone na wycieczce do Krakowa, sprawiły, iż osoby dotychczas
nieśmiałe, będące na marginesie grupy, stały się jej
pełnoprawnymi członkami. W grupie, która wyjechała na wycieczkę,
podniósł się poziom tolerancji. Po powrocie do Żabiej Woli można zauważyć, że wśród młodzieży biorącej udział w programie wcześniej
wyczuwalna atmosfera lekkiej nieufności i skrępowania stała się właściwie niedostrzegalna.
D. Wiczuk-Nowajczyk

Integracyjna impreza środowiskowa
Żyjmy Zdrowo!!!

Pod koniec wakacji na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli odbyła
się integracyjna impreza środowiskowa pod hasłem: „Żyjmy zdrowo”..
W trakcie imprezy odbywały się liczne rozgrywki sportowe. Młodzież
dobrze bawiła się przy ognisku integracyjnym, mogła również posilić
się pieczonymi kiełbaskami oraz przygotowanym na tę okoliczność
smacznym żurkiem.
W wyniku imprezy młodzież, która wcześniej nie znała się zbyt
dobrze, zintegrowała się w znacznym stopniu. Granice wiekowe i
sposób bycia stały się sprawami drugorzędnymi, ustępując miejsca
łączącej wszystkich przyjaźni. W grupie dało się zauważyć tolerancję
i optymizm. Nawet rozgrywki sportowe, które na co dzień bywają zarzewiem rywalizacji i walki o podium, w tym przypadku stały się po
prostu sposobem na dobrą zabawę, bez zwycięzców i pokonanych.
D. Wiczuk- Nowajczyk

Vive la charlotte!
Ten klasyczny francuski deser zna każdy. Z kruchego lub półkruchego ciasta, pachnąca cynamonem, podawana na zimno i na ciepło, z
lodami, sosami, bitą śmietaną. Najczęściej piecze się ją z jabłkami, ale
można też wykorzystać gruszki, morele czy brzoskwinie. Palce lizać!
W ten oto sposób znane wszystkim ciasto opisuje jeden z najpopularniejszych portali internetowych. Trudno nie przyznać racji autorowi tych słów – szarlotka
(zwana czasem jabłecznikiem) od dawna gości
na naszych stołach i jest
uznawana przez wszystkich za dobre i relatywnie
zdrowe ciasto. O składniki
zwykle nie trudno, a wykonanie tego smakołyku
nie nastręcza zbyt wielu
trudności nawet niedoświadczonym kucharkom.
Te właściwości szarlotki,
jak również popularność jabłoni na terenie naszej gminy, należało
podkreślić we właściwy sposób. Tak powstał pomysł na zorganizowanie Święta Szarlotki, mającego miejsce 12 września bieżącego roku
na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli.
Koordynatorem przygotowań do obchodów tej uroczystości był
Witold Czuksanow – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Chełmońskiego”, znany także z emitowanego w
TVP1 w sobotnie poranki „Tygodnia na działce”. Danuta Wiczuk – Nowajczyk (dyrektor Domu Kultury) przygotowała teren do poprowadzenia imprezy, zadbała o odpowiednią promocję, oprawę muzyczną i dekoracje. Anna Mucha (nauczycielka wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie)
poprowadziła rodzinny turniej sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich
przygotowało smaczne przetwory. Ale najciekawszym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu „Mistrz Szarlotki 2008”. Wspaniałe ciasta, szarlotki o przeróżnych smakach oceniane były przez
dostojne jury.
Imprezę poprzedziła konferencja zainteresowanych realizowaniem unijnego programu „LEADER” w gminach: Żabia Wola, Mszczonów, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki, Teresin oraz Baranów
poparta prezentacją multimedialną, poprowadzoną przez Witolda
Czuksanowa.
Program festynu był niezwykle bogaty: uczestnicy mogli spróbować konkursowych szarlotek i pieczonych przy ognisku jabłek,
obejrzeć pokazy sadzenia drzewek i krzewów (zakupić sadzonki do
własnych ogrodów), wziąć udział w rodzinnych zmaganiach sporto-
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wych, poznać „od kuchni” unijny program „LEADER” oraz zasięgnąć
porady fachowca odnośnie urządzania kuchni i wnętrza mieszkania. Osoby lubiące dobrą
muzykę mogły posłuchać
duetu gitarowego z Żyrardowa, wykonującego muzykę klasyczną. Najwięcej
emocji dostarczył konkurs
w wyrywaniu chwastów na
czas oraz pokaz produkcji
„jabola z żabci”! Tego w
gminie jeszcze nie widziano!
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na potrzeby imprezy mieszkańcy gminy przekazali kilkaset kilogramów pięknych jabłek i drzewo niezbędne do rozpalenia
ogniska. Szesnaście pysznych szarlotek, biorących udział w konkursie, przed ich zjedzeniem przez zebranych, było degustowane przez
jury aby wyłonić zwycięzców i nagrodzić ich pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Mistrzem Szarlotki 2008 została Danuta Pytlak,
nieznacznie wyprzedzając
zdobywczynię drugiej nagrody – Marię Gajdę. Pozostałe niewiele im ustępowały.
Czyżby używając terminologii S. Tyma „narodziła
się nowa tradycja”?!
Wszystkich,
którzy
przyczynili się do zorganizowania „Święta Szarlotki”,
wkładając w nie swą pracę
i serce, widzowie nagrodzili oklaskami, a organizatorzy składają im
serdeczne podziękowania.
Janusz Wojtan
PS. Niech żałują ci, którzy nie przyszli. Niestety, zbyt wielu nie
przyszło. Pewnie nie wierzyli, że może być tak przyjemnie.
OD REDAKCJI, specjalnie w numerze świątecznym :
Szarlotka ma rodowód francuski. Pierwszą charlotte (czyt.
szarlot) przyrządził Marie-Antonine Caremee – słynny kucharz i cukiernik europejskiej elity przełomu XVIII i XIX wieku. W wyłożonej
biszkoptami formie rozłożył jabłka i zapiekł w gorącym piecyku. Podawał ten niby-deser, niby-ciasto na ciepło, ozdobiony lodami waniliowymi. Z czasem danie to straciło charakter wykwintnego deseru i
przybrało postać wiejskiej zapiekanki, w której biszkopty zastąpiono
lekko sczerstwiałą zwykłą bułką.
Dzisiaj repertuar ciast z jabłkami jest bardzo szeroki. Owoce te, w różny sposób przyprawiane, łączy się z wszystkimi chyba
rodzajami ciasta. Zwyczajowo z kruchym i francuskim, ale również
zapieka pod biszkoptową kołderką, układa się na spodzie z ciasta
piernikowego, nadziewa nimi drożdżową struclę itp. Jabłka mogą być
pokrojone w kostkę, starte na tarce lub poszatkowane i w tej postaci wymieszane z surowym ciastem. Można z ich dodatkiem piec
wymyślne torty przekładane przeróżnymi kremami, wigilijne babki
jabłkowo-makowe i proste ”niedzielne placki” (jako mówią niemieckie
gospodynie) dla całej rodziny.
„Serniki i Szarlotki” A. Chomicz, A. Stradecka
Świat Książki
P.S. Dlaczego akurat charlotte? Chyba jednak powodem tej nazwy
była jakaś piękna Charlotte.

Zbierajmy zużyte baterie
- Chrońmy Środowisko!”
Na terenie naszej gminy zakończyliśmy
po 12 miesiącach Kampanię informacyjnoedukacyjną „Zbierajmy zużyte baterie-chrońmy środowisko”. Akcję te prowadziliśmy we
współpracy z Sekretariatem Kampanii, który
ma swoją siedzibę w Warszawie.
O efektach kampanii możemy mówić w
dwóch aspektach. Po pierwsze istotne są
zmiany świadomości mieszkańców i wpływ na
postępowanie z odpadami po kilku miesiącach
intensywnych działań edukacyjnych i informacyjnych. Po drugie liczą
się wymierne efekty ekologiczne, w postaci selektywnie zebranych
baterii, które nie trafiły na wysypisko, lecz do odzysku i recyklingu.
Osiągnęliśmy 485% efekt ekologiczny w porównaniu do zbiórki tego
typu odpadów w roku ubiegłym. Była to niezwykle cenna inicjatywa, która doprowadziła do podniesienia świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy oraz ich zaangażowania w ochronę własnego
środowiska.
Kampania była kierowana również do najmłodszych mieszkańców
gminy. Którzy w swoich szkołach zebrali najwięcej zużytych baterii.
Dzięki wszystkim działaniom będącymi kampanii dzieci i młodzież
na terenie naszej gminy wie jak postępować z niebezpiecznymi odpadami i będzie mamy nadzieje stosować w swoim życiu. A są to
standardy Unii Europejskiej.
Dużym problemem gospodarczym jest unieszkodliwienie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy
zużyte baterie i akumulatory. Polacy kupują rocznie prawie 300 milionów baterii. W większości są to baterie jednorazowe, które po pewnym czasie ulegają zużyciu i staja się odpadem. W bateriach występuje szereg substancji mogących mieć negatywny wpływ na środowisko
oraz zdrowie ludzi. Najgroźniejsze z nich to:
Kadm - jego toksyczne działanie polega na zaburzaniu czynności
nerek, zmianach nowotworowych, chorobie nadciśnienia.
Ołów - ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne.
Rtęć - jest pierwiastkiem silnie toksycznym,
Nikiel- w dużym stężeniu może uszkodzić błony śluzowe, powodując reakcje alergiczne. Ten krótki opis pokazuje jak negatywny
wpływ na środowisko maja baterie niewłaściwie przechowywane po
ich zużyciu.
Ten na pozór niewidoczny ale jednaj bardzo wysoki efekt ekologiczny uzyskany na terenie naszej gminy może skłonić tych, którzy
jeszcze nie odkładają baterii do pojemników do podjęcia stosownych
zachowań.
Jednocześnie informujemy, że pomimo zakończonej kampanii
zbierania zużytych baterii punkty zbiórki są udostępnione we wszystkich szkołach, w Ośrodku zdrowia w Żabiej Woli oraz Urzędzie Gminy.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za dbanie o nasze
wspólne środowisko
Barbara Krasnowolska

You can dance- w Żabiej Woli
Od czerwca do sierpnia br. na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli
prowadzone były warsztaty taneczne. Miały one na celu – oprócz zintegrowania większej grupy młodzieży – przygotowanie pokazu tańca
nowoczesnego, który miał mieć miejsce w czasie Dożynek Żabiowolskich.
Długotrwałe i intensywne próby młodych tancerzy podyktowane były zarówno chęcią przygotowania jak najlepszego pokazu, jak
również narastającą z czasem chęcią dokonania czegoś perfekcyj-
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nego. Zakupiono stroje dla
młodzieży, które zostały
zaprezentowane podczas
występu i pozwoliły grupie
zaprezentować się w sposób bardzo atrakcyjnie.
Wielogodzinne
próby przyniosły oczekiwany
efekt. Występ na tegorocznym „Święcie Chleba”
sprowokował żywą reakcję
publiczności, zachwyconej i
jednocześnie zdumionej wysokim poziomem tańca. Dużym plusem
był fakt, iż główną rolę na scenie grali nie profesjonalni tancerze, a
osoby znane choćby z widzenia, często ciche i nieśmiałe. Pokaz był
bardzo atrakcyjny i podobał się wielu osobom, dowodem czego są
artykuły odnoszące się do niego w bardzo pozytywny sposób.
Oprócz zajęć tanecznych w czasie wakacji dla młodzieży biorącej udział w programie były prowadzone zajęcia terapeutyczne na
temat:
stresu;
asertywności;
komunikacji interpersonalnej.
Pozwoliły one na stworzenie z nie znających się wcześniej osób
zintegrowanej i zaprzyjaźnionej grupy.
D. Wiczuk –Nowajczyk

Artystyczne pory roku
„W czasie deszczu dzieci się nudzą…” – ta stara piosenka do dziś
nie straciła swej aktualności. Plucha za oknem sprawia, że dzieci chcą
przywołać ciepło i odnaleźć piękną stronę jesieni. Robią to najczęściej
w najprostszy ze sposobów – tworząc wspaniałe obrazy, wycinając,
lepiąc. Dlaczego więc nie nagrodzić tego, co tak zwyczajne i jednocześnie niezwykłe – prac stworzonych przy użyciu nie tylko papieru,
kleju i pędzla, ale również wyobraźni?
Gdy przed rokiem Dom Kultury zorganizował konkurs plastyczny, jego popularność przeszła najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy dziesiątki interesujących prac od dzieci ze wszystkich szkół w
gminie, wszystkie oceniliśmy, a najlepsze zostały
nagrodzone. Kolejne etapy
konkursu cieszyły się nie
słabnącą popularnością, co
sprawiło, że decyzja o jego
wznowieniu w 2008 roku
była oczywista.
W październiku 2008
roku Dom Kultury w Żabiej
Woli zorganizował IV etap
Gminnego Konkursu Plastycznego – „Pejzaż jesienny”. Skierowany on został
do uczniów szkół podstawowych z terenu naszej
gminy. Odpowiedziały na
niego 2 placówki: szkoła
Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach. Poziom
przysłanych prac okazał się – jak w latach ubiegłych – bardzo wysoki,
co utrudniło wybór najlepszych i nagrodzenie ich autorów.
Po długich obradach jury w składzie: Danuta Wiczuk – Nowajczyk
(dyrektor Domu Kultury) oraz Marcin Minor (artysta – malarz) ogłosiło nazwiska laureatów. Wśród prac uczniów pochodzących ze Szkoły

Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie uhonorowano Bartosza Stacheckiego (kl. IV), Rafała Drężka (kl. II), Katarzynę Rylską (kl. II) oraz Martynę Szmajdowicz (kl. II). Dyplomy oraz
nagrody rzeczowe otrzymali również uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Skułach: Patryk Rylski (kl. III), Martyna Skura
(kl. II), Hubert Szymanowski (kl. V), Marta Nowakowska (kl. IV) oraz
Mateusz Kośbiał (kl. III).
Prace wszystkich uczestników zostały pokazane na zorganizowanej w tym celu wystawie, którą można było oglądać w Domu Kultury
w Żabiej Woli w listopadzie 2008 r.
W 2008 roku Dom Kultury w Żabiej Woli zorganizował również
„Kartkę świąteczną” oraz „Ozdobę choinkową” – kolejne etapy Gminnego Konkursu Plastycznego. W chwili składania kolejnego wydania
biuletynu nie znamy jeszcze nazwisk ich laureatów, zostaną one opublikowane w następnym numerze.
J. W.

Witaj Święty Mikołaju
W piątkowe popołudnie, 5 grudnia 2008 roku, Dom Kultury odwiedził Święty Mikołaj! W spotkaniu z nim wzięły udział zarówno dzieci mieszkające nieopodal, jak również wychowankowie przedszkola
„Żabka” w Żabiej Woli – znające i lubiące postać brodatego staruszka
w czerwonym płaszczu.
Święty Mikołaj przywiózł dzieciom niecodzienny prezent, którego żadne z nich na pewno nie znajdzie pod choinką – bajkę „Żółw i
zając”, będącą adaptacją sceniczną znanego wiersza La Fontaine’a.
Pełna humoru historia powolnego żółwia Bogdanka, biorącego udział
w wyścigu z bardzo szybkim Zającem ubarwiony został zabawnymi
dialogami. Dzieci poznały również postacie: Sroki
Krysi, Misia Śpiocha, Lisa
Zenona oraz Barana, który
nigdzie się nie spieszył.
Dzieciom bardzo podobał się spektakl. Chętnie
brały udział – razem z bohaterami pełnej humoru, a
jednocześnie pouczającej
historii – we wszystkich
zabawach, klaszcząc i
śpiewając. Udowodniły Świętemu Mikołajowi, że są mądre, grzeczne i
na pewno zasługują na tak ciekawy prezent. On, doceniając tak wspaniałą publiczność, poczęstował wszystkich cukierkami. Opowiedział
również historię o najbardziej znanym mieszkańcu Laponii (zgadnijcie – o kim?).
Odjeżdżając od nas Święty Mikołaj powiedział, że bardzo podobają mu się wszystkie dzieci z Żabiej Woli
i obiecał, że za rok na pewno znów odwiedzi nasz Dom Kultury, przywożąc ze sobą prezenty dla najmłodszych
J. W.
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Turniej tenisa stołowego o puchar
Rady Gminy Żabia Wola
W sobotę 22 listopada w hali w Józefinie odbył się turniej tenisa stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięła
udział młodzież z naszego gimnazjum.
Oto klasyfikacja końcowa zawodów:
DZIEWCZĘTA:
1 Sylwia Siermińska
2 Eryka Juraszewska
3 Martyna Tomaszewska
4 Adila Hussain
CHŁOPCY:
1 Rafał Skorzyski
2 Patryk Dunaj
3 Łukasz Siermiński
4 Łukasz Szyszka
GRATULUJEMY!

Jak miło spędzić wolny czas
Zapraszamy na aerobik!

„Sport to zdrowie” – do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Często
jednak poświęcamy swój czas na pracę zawodową, życie rodzinne, pomoc
i rozrywki, zapominając o zadbaniu o własne ciało i pozytywne usposobienie.
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców gminy, w Domu
Kultury w Żabiej Woli, za niewielką opłatą, można uczęszczać na zajęcia
aerobowe. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę, od godziny
19.00.
Modny ostatnio aerobik pozwala zachować szczupłą sylwetkę i dobre
samopoczucie przy relatywnie krótkotrwałym wysiłku fizycznym. Dlatego
właśnie chcemy zachęcić wszystkich – zadbajcie o siebie!

Grać na wysokim poziomie…

Brydż jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych gier karcianych.
Stanowi on od lat nie tylko rozrywkę dla graczy, ale również sposób na
naukę – licytacja, obrona i atak (części rozgrywki) wymagają od grających
zdolności przewidywania i współpracy, pozwalając jednocześnie na poznanie wartości samooceny i ryzyka. Niełatwo też docenić rolę brydża jako gry,
która pozwala na nabycie umiejętności współpracy z partnerem oraz nabycie poczucia odpowiedzialności za druga osobę…
Od listopada 2008 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli rozpoczął działalność „Klub Brydżowy” – grupa, która regularnie gra w tę grę i uczy jej
podstaw wszystkich chętnych. Z tym większą przyjemnością zapraszamy do
nas wszystkich, którzy chcieliby poznać tajniki tej fascynującej gry lub po
prostu zagrać razem z innymi.
Spotkania grupy brydżowej odbywają się w każdą środę o godzinie
16.00. Serdecznie zapraszamy!

Królewska gra

Któż z nas nie słyszał o grze dla królów – szachach? Na pozór proste
ustawienie szesnastu pionków, zasady również nietrudne… Cóż więc może
być przyciągającego w tak zwyczajnej grze? Wbrew pozorom jest to fascynująca przygoda, porównywalna pod względem atrakcyjności z najnowszymi grami komputerowymi. Z tym większą przyjemnością zapraszamy młodzież, chcącą poznać bliżej świat szachów, na spotkania grupy szachowej.
Grupa szachowa spotyka się w Domu Kultury w Żabiej Woli w każdą środę, od godziny 14.45. Omawiane są reguły i tajniki gry, jak również analizowane najciekawsze posunięcia graczy. Na pewno nie będziecie się nudzić!

Kurs komputerowy￼

Po co komu komputer? Co młodzież widzi w komputerach? Co to jest
Internet i jak z niego korzystać? MY TO WIEMY!
Wiemy również, że komputer może stać się przyjazny wszystkimniezależnie od wieku. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich Seniorów
na kurs obsługi sprzętu komputerowego.
Obejmuje on:
- obsługę sprzętu komputerowego;
-system operacyjny i jego wykorzystanie;
-edytor tekstu i jego wykorzystanie;
-dobre strony internetu.
Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe informacje: (0 46) 857-82-60

Drodzy rodzice!

Dom Kultury w Żabiej Woli ogłasza nabór na zajęcia rytmiczne dla
dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia będą prowadzone odpłatnie.
ZAPRASZAMY!
Szczegółowe informacje: (0 46) 857-82-60

Bezpłatne zajęcia taneczne

Chcesz nauczyć się walca, samby lub rock’n’rolla? Bezpłatny kurs tańca odbywa się w piątki o godz. 1700-2100
17.00 – 18.00 – klasy I – III (taniec nowoczesny);
18.00 – 19.00 – klasy IV – VI (taniec nowoczesny);
19.00 – 20.00 – gimnazjum i szkoły średnie (taniec nowoczesny);
20.00 – 21.30 – gimnazjum, szkoły średnie, dorośli (taniec klasyczny).
￼
Zajecia prowadzone SA przez Tatianę Filus na Sali gimnastycznej
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie.
Szczegółowe informacje: (0 46) 857-82-60
￼

Uwaga!!!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że z uwagi na dokonania
drużyny podczas rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola zapraszamy do korzystania w sezonie jesienno - zimowym z sali gimnastycznej w
Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie.
Sala gimnastyczna będzie do Państwa dyspozycji w każdy wtorek i
czwartek w godzinach 18.00 – 21.00.
Prosimy o przygotowanie imiennych list zawodników biorących udział
w treningach oraz o kontakt osoby odpowiedzialnej za drużynę z Domem
Kultury w celu uzgodnienia dodatkowych szczegółów.
Ze sportowym pozdrowieniem
Danuta Wiczuk – Nowajczyk
Dyrektor Domu Kultury
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