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Nakład 2000 szt., egzemplarz bezpłatny

Żabia Wola
najlepsza wśród gmin wiejskich
w kategorii „Innowacyjny Samorząd”
Rzeczpospolita” wybrała najlepsze polskie samorządy.
Gmina Żabia Wola zajęła I miejsce w kategorii „Innowacyjny
Samorząd” wśród gmin wiejskich.
NASZA GMINA cytuje „Rzeczpospolitą”:

W tym numerze...
Najlepsze polskie samorządy Ranking Rzeczpospolitej.
Mniej wybojów na gminnych
drogach.
Święto chleba.
Coraz więcej wody w kranie.
Co zmieni wieś Żelechów.
Niepełnosprawny uczeń na wsi.
Środki uzyskane z Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Polscy lokalni liderzy:
Już po raz dziesiąty, w tym po
raz czwarty w nowej rozbudowanej formule, „Rzeczpospolita”
wybrała najlepsze miasta, gminy
miejskie i miejsko-wiejskie oraz
gminy wiejskie. Gala z okazji wręczenia nagród od lat cieszy się
ogromną popularnością wśród samorządowców.
Dalsze
fragmenty
tekstu
„Rzeczpospolitej” na str 3.

Petrykozy, Petrykozy…(Dostojny
jubileusz).
Małe Igrzyska.
Łysa góra dla żabek, czyli kilka
słów o „Żabim Zlocie”.
Wakacje żabiowolskie.
Witaj szkoło.
Czytelnicy piszą.
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Budujemy

żabiowolskie drogi
Przejazd złą drogą wyzwala
w kierowcach i pasażerach serię
narzekań na stan polskich dróg.

Mamy w gminie jeszcze dużo do
zrobienia w tej dziedzinie. Postęp
jest jednak widoczny. Co roku
można przeznaczyć więcej funduszy na budowę i modernizację
dróg, wydłużają się więc odcinki
płynnej jazdy.
c.d na str.2

Ul. Krakowiańska w Żelechowie
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Budujemy żabiowolskie drogi
Spróbujmy podsumować. W tym roku udało się zrealizować przebudowę drogi gminnej Kaleń- Pieńki Zarębskie i przebudowę drogi
w Żelechowie.
Droga w
Pieńkach
Zarębskich

W trakcie realizacji są:
- modernizacja dróg przez wieś Osowiec (ul. Dworska, ul. Parkowa, ul. Falista)
- modernizacja drogi gminnej przez wieś Zaręby ul. Zięby (finansowana po części z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
W najbliższym czasie planujemy budowę i remont drogi w miejscowości Oddział, zaś w Słubicy Wieś remont nawierzchni bitumicznej
powierzchniowym utrwaleniem grysami (na ul. Słonecznej i Kukułki),
a także modernizacje (w dwóch etapach) drogi relacji Kaleń - CiepłeGrzmiąca (ul. Makowa).
Obecnie prace związane z pozyskiwaniem dofinansowania
są spiętrzone. Gmina działa pod presja czasu, bowiem okres składania wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej jest krótki a próg
kryteriów do spełnienia bardzo wysoki.
Drogi, które gmina planuje wybudować to połączenie Żabia WolaŻelechów (ul. Topolowa i ul. Jesionowa), droga relacji Skuły - Grzegorzewice (ul. Pałacowa), droga relacji Zalesie - Musuły (ul. Grodziska).
Potrzebne są na to wielomilionowe nakłady.
Stan dróg w gminie Żabia Wola ciągle się poprawia. Nie da się
tego jednak osiągnąć w krótkim czasie jak wszyscy byśmy chcieli.
Procedura projektowania i uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na
budowę jest bardzo żmudna i długotrwała. Nie mówiąc już o stale
niedostatecznych funduszach.
Tak więc, jadąc po naszych żabiowolskich drogach, podskakując
na wybojach, pomyśl Drogi Czytelniku, że tych wybojów nie tak dawno było więcej, a już niedługo będzie bardzo mało, a może nawet
całkiem znikną.
Sylwia Rokosz

Coraz więcej wody w kranie
-rozbudowa sieci wodociągowej
Po to, by rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Żabia Wola
ruszyła pełną parą konieczne było przeprowadzenie postępowania
przetargowego. W jego wyniku wyłoniono firmę Wykonawstwo Robót
Wodno-Sanitarnych „Bango” Spółka Jawna, z siedzibą w miejscowości
Brochocinek 11, gm. Radzanowo, 09-410 Płock woj. Mazowieckie,
jako wykonawcę inwestycji: „Kompleksowego uregulowania zaopatrzenia w wodę – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żabia
Wola”. Oto miejscowości, które niebawem będą zasilać swoje łazienki
i gospodarstwa wodą z zasobów wodociągowych: Kaleń Towarzystwo,
Lisówek, Zaręby, Petrykozy, Redlanka, Piotrkowice, Żelechów ul. do
Utraty, ul. Karolkowa, ul. Sasanek, Zalesie, Władysławów, Siestrzeń,

Pieńki Słubickie, Słubica Dobra, Słubica Wieś, Słubica B, Bolesławek,
Bartoszówka, Skuły, Lasek, Nowa Bukówka, Stara Bukówka, Nowa Bukówka ul. Dzikiej Róży, Oddział, Bieniewiec, Grzymek.
Już w lipcu przekazano teren budowy, a tym samym rozpoczęto tak oczekiwaną przez mieszkańców planowaną budowę sieci wodociągowej na terenie naszej Gminy. Szczegóły dotyczące realizacji
przedsięwzięcia przekazywane są na specjalnych spotkaniach w tych
miejscowościach, w których wykonawca w I etapie rozpocznie pracę. I tak w dniu 22 lipca b.r. miało miejsce spotkanie mieszkańców
miejscowości: Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Zaręby, Żelechów ul. Do
Utraty, ul. Sasanek, ul. Karolkowa, zaś w dniu 12sierpnia b.r. informowane były: Zalesie, Władysławów, Siestrzeń, Piotrkowice, Petrykozy,
Redlanka. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy:
Wójt - Halina Wawruch, Sekretarz - Zofia Owczarek, Inspektor Nadzoru - Andrzej Szczechowicz i Wykonawca - Sławomir Goszczycki.
Liczny udział mieszkańców, świadczy o wadze i zainteresowaniu tematem we wsiach naszej gminy.
Informujemy, że pozostałe spotkania odbędą się w późniejszych
terminach, o których zainteresowani zostaną wcześniej poinformowani.
Rozpoczęta realizacja „Kompleksowego uregulowania zaopatrzenia w wodę” to nie koniec budowy wodociągów, na terenie naszej
Gminy. Powstają nowe osiedla i dynamicznie rozwija się zabudowa
mieszkaniowa, a to oczywiście wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę. Mając to na uwadze władze Gminy na podstawie
„wniosków o wybudowanie sieci wodociągowej” składanych przez
zainteresowanych mieszkańców, podjęły decyzję o wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozszerzającej sieć wodociągową na terenie gminy, zarówno w dalszych miejscowościach żabiowolskich, jak i tych, które już posiadają wodociągi: Zaręby, Kaleń
Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siestrzeń, Pieńki Zarębskie,
Józefina, Musuły, Osowiec, Wycinki Osowskie, Zalesie, Bieniewiec, Petrykozy, Bartoszówka, Słubica B .
W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono dwóch wykonawców projektu, którzy od 15.07.2008r. pracują w terenie.
Chociaż zakres projektu jest ostatecznie zamknięty, wszystkich
zainteresowanych budową sieci wodociągowej zapraszamy do składania wniosków w Urzędzie Gminy. Każdy wniosek będzie rozpatrzony, a odpowiedź dotycząca możliwości podłączeń zostanie udzielona
na piśmie.
Elżbieta Jankowska

Środki uzyskane z Samorządowego
Programu Wsparcia Ochotniczych
Straży Pożarnych
W ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży
Pożarnych, decyzją radnych Województwa Mazowieckiego Gmina Żabia Wola otrzymała środki pieniężne w wysokości 20 163 zł. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia
osobistego strażaków oraz zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP
w Skułach.
Zakupione zostaną:
- 12 szt. ubrań koszarowych dla strażaków
- pompa szlamowa
- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych
- piła łańcuchowa do drewna
Uroczyste podpisanie umowy w powyższej sprawie pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Żabia Wola odbyło się 14 lipca
2008r w Kazuniu Nowym.
Aniela Baraniak
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Innowacyjny samorząd – Ranking
Rzeczpospolitej
Jerzy Buzek, były premier, a obecnie euro deputowany i szef kapituły rankingu, zapewniał przed wręczeniem nagród laureatom, że
ranking jest „maksymalnie zobiektywizowany”.
– Gminy i miasta są coraz lepiej zarządzane i coraz dynamiczniej
się rozwijają – mówił Jerzy Buzek.
W obecnym konkursie oceniano samorządy za cztery ostatnie lata. Jednak największy wpływ na ostateczny wynik miały
osiągnięcia z 2007 r.
Jak zaznaczył Ireneusz Fąfara, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (partnera merytorycznego rankingu), w zestawieniu docenia się
sprawne, skuteczne, przyjazne i innowacyjne samorządy.
W pierwszym etapie wyboru najlepszych samorządów na podstawie danych Ministerstwa Finansów badano ich sytuację finansową. Później do najlepszych – w sumie około 460 – zostały wysłane ankiety, które miały pomóc w ocenie, jakości zarządzania i życia
w gminach oraz miastach.
W sumie wyróżniono po dziesięć najlepszych miast, gmin wiejskich oraz gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Poza tym wręczono jeszcze dodatkowe wyróżnienia w dwóch kategoriach – europejski samorząd i innowacyjny samorząd. W ramach
pierwszej nagrodzono miasta i gminy, które najlepiej wydają pieniądze unijne. W tym gronie najlepsze okazały się miasto Konin oraz
Krośnice z województwa dolnośląskiego i Łeba z Pomorza.
Wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnego samorządu, czyli takiego, który w zarządzaniu wykorzystuje nowe technologie, otrzymały odpowiednio Poznań, Żabia Wola i Starogard Gdański.
– Zająć pierwsze miejsce w nowej kategorii to podwójny zaszczyt –
cieszył się Zbigniew Toporowski, sekretarz Starogardu Gdańskiego.
Halina Wawruch, wójt Żabiej Woli, zapewniała, że wyróżnienie mo-
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bilizuje do dalszych działań i do dalszej realizacji programu „Internet
w każdym domu”.
Kapituła rankingu liczy 11 członków na czele z prof. Jerzym Buzkiem (byłym premierem, obecnie posłem do Parlamentu Europej-

skiego) prof. Michałem Kuleszą- twórcą reformy samorządowej oraz
Elżbietą Suchocką-Roguską sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i Krzysztofem Hetmanem-podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Co zmieni wieś Żelechów?
Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera rozwój obszarów
wiejskich poprzez pomoc kierowaną do samorządów gminnych polegającą na dofinansowaniu budowy dróg, chodników, wodociągów,
kanalizacji czy innych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy estetyki i atrakcyjności mazowieckich wiosek. Pomoc przyznawana jest w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do wniosku
o przyznanie pomocy dołącza się wymagane dokumenty, wśród których niezbędny jest Plan Odnowy Miejscowości opracowany w procesie
szerokich konsultacji
społeczności sołectwa. Rada Sołecka wsi
Żelechów
podziela
starania o pozyskanie dofinansowania
na przygotowywany
projekt odnowy centrum Żelechowa m.in.
budowę
parkingu
przy cmentarzu parafialnym, o którym
mówiła na zebraniu
wiejskim Halina WawCzłonkowie Grupy Odnowy
ruch – Wójt Gminy.
Wsparcie społeczników dało wyraz w przygotowanym, kolejnym
zebraniu mieszkańców wsi, którym nie jest obojętne funkcjonowanie
programu rozwoju Żelechowa. Za cel spotkania obrano podjęcie pracy nad przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości. Zainteresowani
spróbowali zinwentaryzować lokalne zasoby, tradycję i tożsamość
wsi. Pracownicy Urzędu Gminy przygotowali ankietę pomocniczą
do analizy zasobów miejscowości, określenia korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa jak również potencjonalnych
szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ
na przyszłość sołectwa mieszkańców. Udzielenie odpowiedzi na wy-

4

NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 7/2008
dawało by się proste; pytania: Jacy jesteśmy? Co wieś wyróżnia?- było
tematem spotkania.
Zebraniem informacji z ankiet i uporządkowaniem zawartych
w nich propozycji, które posłużą do przedstawienia wizji rozwoju
wsi- zaplanowania, jaka ma być wieś za kilka lat- zajmie się grupa
7- miu osób spośród mieszkańców i sympatyków Żelechowa – Grupa
Odnowy. Pracę w Grupie zadeklarowały panie: Maria Jakóbczyk, Joanna Krawczyk, Bogusława Murzyn, Barbara Nartowska, Marta Pszczolińska, Monika Perzyna oraz pan Bohdan Nowosielski. Koordynatorem
programu z Urzędu Gminy są Agnieszka Karkulak i Zofia Owczarek.
Kolejne spotkania warsztatowe uzupełnią sformułowane założenia rozwoju wsi. Plan Odnowy Wsi Żelechów zredagowany zostanie
po szerokich konsultacjach społeczności sołectwa, a następnie przyjęty na Zebraniu Wiejskim i przedłożony Radzie Gminy w celu zatwierdzenia uchwałą Rady. Dopiero wówczas stanowił będzie dokument
niezbędny przy składaniu wniosku o pomoc finansową dla realizacji
przygotowanego zadania inwestycyjnego w tej wsi.
Dobre praktyki, poparte uzyskanym dofinansowaniem pierwszego
etapu budowy, boiska sportowego odnotowujemy po opracowaniu
w minionym roku Planu Odnowy Wsi Bartoszówka.
Program Odnowy Wsi jest nowym podejściem do rozwiązywania problemów wsi, dążeniem do wzrostu standardu życia. Istotą
programu jest pobudzenie zaangażowania społeczności sołeckich
do realizacji przedsięwzięć na rzecz ich własnej wsi. W działaniu tym
najważniejsze jest zachowanie tożsamości i integracji wsi w jej wymiarze społecznym, duchowym wraz z całym dziedzictwem kultury
materialnej i krajobrazu. Podstawą zmian jest uruchomienie wszelkich zasobów własnych wspólnoty i wykorzystanie pomocy zewnętrznej dostępnej poprzez fundusze Unii Europejskiej.
Zofia Owczarek

„Plon niesiemy plon…”
Dożynki w gminie Żabia Wola już za nami! Efektem lata, pełnego
zarówno deszczowych, jak i słonecznych dni, są obfite zbiory, czego
dowód widzieliśmy ostatniego dnia sierpnia podczas tegorocznego
„Święta Chleba” w Żabiej Woli.
Nasze gminne dożynki poprzedziła uroczysta Msza Święta, odprawiona w kościele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła w Skułach.
Tam poświęcony został chleb dożynkowy – symbol ciężkiej pracy rolników. Po zakończeniu nabożeństwa został on przewieziony
do Domu Kultury w Żabiej Woli.
Obchody „Święta Chleba” na terenie Domu Kultury rozpoczął uroczysty korowód, prowadzony przez starostów dożynkowych. W tym
roku tę godność pełnili: Izabela Rylska – sołtys wsi Skuły oraz Sławomir Piernik – sołtys wsi Piotrkowice. Starostowie uroczyście wręczyli
poświęcony chleb gospodarzom gminy: Halinie Wawruch
– Wójtowi Gminy Żabia Wola
oraz Mirosławowi Bieganowskiemu – Przewodniczącemu
Rady Gminy, którzy podzielili go między przedstawicieli
poszczególnych wsi, czyniąc
w ten sposób zadość tradycji
dożynkowej.
Artystyczną część uroczystości dożynkowej, prowadzonej przez Danutę Wiczuk – Nowajczyk, dyrektora
Domu Kultury w Żabiej Woli,
rozpoczął mistrz sceny teatralnej – prof. Wojciech Siemion. Pięknie interpretował
wiersz autorstwa Tadeusza

Nowaka, traktujący o chlebie i jego prawdziwej wartości. Tuż po nagrodzonej owacjami oracji Mistrza nadszedł czas na występ zespołu
ludowego, złożonego z uczniów Gimnazjum im. J. Chełmońskiego
w Józefinie. Przygotowywana przez Małgorzatę i Tadeusza Włoczkowskich grupa zaprezentowała nam kilkunastominutowy pokaz
tradycyjnych tańców polskich, w trakcie, którego mieliśmy możliwość przekonać się, iż to, co polskie i związane z naszą lokalną tradycją, jest naprawdę piękne.
Zupełnie inny rodzaj tańca przybliżyła nam grupa młodzieży
z naszej gminy, przygotowywana w czasie wakacji przez Tatianę Filus. Skomplikowane sekwencje tańca nowoczesnego, ciekawe
stroje, dobra synchronizacja dużych grup młodzieży i bardzo efektowna choreografia sprawiły, że od młodych tancerzy nie można
było oderwać oka.
Po występach tanecznych nadszedł czas na rozdanie okolicznościowych nagród i wystąpienia publiczne. Na scenie Domu Kultury Wójt Gminy wręczyła ufundowane przez siebie puchary oraz
zasłużone medale zawodnikom, którzy zdobyli czołowe miejsca w
odbywającym się w pierwszej połowie sierpnia Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola. Przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Przemysław Borowy, uhonorował zasłużonych rolników ufundowanymi przez MODR
opryskiwaczami. Przewodniczący stowarzyszenia „Leader”, Witold
Czuksanow, w kilku słowach opowiedział o działalności prowadzonej przez stowarzyszenie i potrzebie jego rozwoju.
Licznie zgromadzona przed sceną Domu Kultury publiczność gorąco przywitała artystów, którzy zostali zaproszeni na tegoroczne
dożynki. Odwiedziła nas Marzena Samselska – wokalistka o dużej
rozpiętości głosu, występująca m.in. z Haliną Kunicką i Lucjanem Ky-
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dryńskim, znana również choćby z „Szansy na sukces”, jak również
jedna z największych gwiazd polskiej piosenki kabaretowej- Elżbieta
Jodłowska. Wielu osobom podobał się również półtoragodzinny koncert znanego lokalnej publiczności zespołu „Skandal”, przedstawiającego znane przeboje polskich i zagranicznych artystów.
W czasie występów zgromadzona na festynie publiczność chętnie podchodziła do rozstawionych na terenie Domu Kultury kramów,
by zapoznać się z informacjami na temat związków i stowarzyszeń
obecnych na dożynkach, spróbować pysznego chleba ze smalcem,
przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich lub wziąć udział
w loterii fantowej, przygotowanej przez działające na terenie gminy
stowarzyszenie „Szansa”. Kto chciał, mógł odwiedzić (Mini) Muzeum
Żaby, zakupić zabawkę dla dziecka, watę cukrową lub – jeśli był dorosły i trzeźwy – chłodne piwo.
Tegoroczne „Święto Chleba” w Żabiej Woli z całą pewnością zapisane zostanie w kronikach, jako wspaniały festyn, pełen zabawy
i radości. W trakcie trwania dożynek odwiedziło nas kilkaset osób.

Wielu robiło sobie zdjęcie przy pamiątkowym, czterometrowym chochole ze słomy, brało udział w loterii fantowej i – zajadając się pajdą
ze smalcem i ogórkiem kiszonym żabiowolskiej roboty doskonale
się bawiło.

„Szansa”- wykorzystać każdą szansę pomocy
Z powyższego założenia wychodzi żabiowolskie Stowarzyszenie
„Szansa”, by wesprzeć ludzi potrzebujących pomocy. Tym razem,
podczas „Święta Chleba” członkowie Stowarzyszenia zbierali fundusze na pomoc najmniej zamożnym i chorym dzieciom w naszej
gminie.
Po uzyskaniu zezwolenia Stowarzyszenie zwróciło się do przyszłych ofiarodawców loteryjnych fantów. Nie odmówili. Dzięki temu
stoisko „Szansy” było często odwiedzane. Atrakcyjne nagrody – kusiły.
Dzięki tej inicjatywie i ofiarności ludzi oraz instytucji związanych
z Żabią Wolą udało się zgromadzić ponad dwa tysiące złotych. Trafią
one w różnej postaci do najbardziej potrzebujących, najmłodszych
mieszkańców naszej gminy.
Janusz Wojtan

Petrykozy, Petrykozy…
Dostojny jubileusz
80 lat Mistrza słowa, gestu i nastroju
– Profesora Wojciecha Siemiona.
To dopiero był „zajazd”. Wart opisu – jak w „ Panu Tadeuszu”.
Był i Pan Tadeusz i Mickiewicz pięknie czytany przez Mistrza, byli
inni poeci i pisarze. Ci dawni, których spuściznę wygłaszał Mistrz i ci,
którzy osobiście chcieli
uczcić talent i wszelkie zalety wielkiego
aktora.
Byli artyści pędzla,
pióra i muzyki. Byli
luminarze wszelkich
sztuk. Także sztuki
polityki i działania samorządowego. O ile
wszystkich artystów
trudno wymienić, (bo
powstaje pytanie, –
kogo, przed kim?), O
tyle z władzą łatwiej:
wicepremier Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, władze starostwa z M. Wieżbickim i gminy
z wójtem – H. Wawruch i sekretarz Z. Owczarek. Gratulacji było,
co nie miara: Ministerstwo Kultury, szefowie miast, gmin, organizacji
społecznych i kulturalnych, Domów Kultury,
płynęły słowa podziękowań za to, czego
dla kultury i dla ludzi,
dla społeczeństwa dokonał Mistrz Wojciech.
Uroczystości – jak
dobre wesele – trwały
wiele dni, ale i tak nie
udało się przedstawić
wszystkich dokonań
Mistrza.Za to mogły się zaprezentować
melodyjne i barwne zespoły z różnych stron Polski. Nad bezpieczeństwem czuwała niezawodna OSP ze Skuł pod dowództwem Prezesa Świdlickiego (przed niezwykłą temperaturą uroczystości, gdy
intelekt, talent i pochwały rozpalały się do białości – OSP Skuły polewała wodą dach – na wszelki wypadek).
Choć dorobek Mistrza Wojciecha należy
do całego społeczeństwa to wieś żabiowolska poczuwa się
do niego najbardziej.
Wszak ostatnie 40
lat tu właśnie pracuje, uczy, pisze i głosi
piękno poezji i prozy
Profesor Siemion.
Nasza Gmina życzy
100 lat … pracy artystycznej!
A.J.
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NIEPEŁNOSPRAWNY UCZEŃ NA WSI

na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie
domowym;
3.

zaświadczenie o wysokości dochodu brutto;

4.

zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia
w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponad
gimnazjalnej;

5.

Wysokość środków PFRON przeznaczanych na dofinansowanie, nie
może przekroczyć:

kserokopię aktu urodzenia ucznia-dotyczy wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka;

6.

- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum- kwoty
2.000 zł. w ciągu jednego roku szkolnego,
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej- kwoty 3.000 zł.
w ciągu jednego roku szkolnego.

kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy wnioskodawców, będących opiekunami
prawnymi ucznia.

Druki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
na stronie WWW.pfron.pl

,, UCZEŃ NA WSI –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejskowiejskie’’ to program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żabiej Woli ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie? Przyznana przez PFRON
pomoc finansowa dla wnioskodawcy, w ramach programu, może
obejmować następujące koszty:
1.

zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.

2.

uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy),

3.

związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość
zakupu komputerów!

4.

Kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz
kursów językowych (w przypadku kursów organizacyjnych poza
miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać
również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),

5.

Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1.

opłaty za naukę (czesne),

2.

zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem
stałego zamieszkania, w tym wyżywienie),

3.

dojazdów do szkoły.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1.

posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,

2.

pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole
ponad gimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),

3.

posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Żabia Wola

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może
ubiegać się osoba, która:
1.

w przeszłości była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,

2.

posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające
120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym tj. kwotę 1123zł brutto.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1.

kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia;

2.

oświadczenie wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym

Wnioski należy składać wraz z kompletem dokumentów w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. Główna 5 w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałki w godzinach 9 – 17; od wtorku
do piątku w godzinach 8 – 16 do dnia 30 września 2008r.
Teresa Fabiszewska

NASZE MALEŃKIE IGRZYSKA
10-tego sierpnia – dwa dni po rozpoczęciu Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie – Żabią Wolą również zawładnęły emocje sportowe. Na boisku w Skułach rozpoczął się Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Żabia Wola. W szranki stanęło 5 drużyn, reprezentujących Żabią Wolę („Inter – Tap” oraz „Bad Boys”), Żelechów („Legion”),
Osowiec oraz Skuły. O przebieg
turnieju zadbali dwaj niezależni sędziowie, o prestiż – Halina Wawruch, Wójt Gminy Żabia
Wola, o profesjonalną opiekę
medyczną – Grażyna Gajewska, na co dzień pielęgniarka
pracująca w gminnym ośrodku
zdrowia, zaś o odpowiednią
atmosferę – licznie zgromadzeni na turnieju widzowie i
kibice.
Po kilkugodzinnych zmaganiach piłkarskich Puchar Wójta zdobyła drużyna „Inter – Tap”
z Żabiej Woli. Zdobywcy drugiego (Osowiec) i trzeciego miejsca („Bad
Boys” – Żabia Wola) dostali pamiątkowe medale. Tytuł najlepszego
strzelca otrzymał zawodnik
„Inter – Tap” – Rafał Suchecki,
zaś najlepszym bramkarzem
turnieju został Grzegorz Kwiatkowski (reprezentant tej samej
drużyny). Honorowe miano
drużyny „fair play” otrzymał
„Legion” – zespół z Żelechowa.
Tegoroczny turniej piłki
nożnej o Puchar Wójta Gminy
nie był może tak spektakularny, jak igrzyska olimpijskie,
jednak emocji na pewno nie zabrakło.
Zawodnicy pokazali nie tylko umiejętności, ale i chęć gry. Sędziowie pilnowali, aby walka odbywała się w oparciu o zasady fair play.
Kibice z całych sił dopingowali swoich faworytów. Jak na olimpiadzie!
Jedyną różnicą było to, że w naszych gminnych rozgrywkach miejsce
na podium zajęli… tylko Polacy.
Janusz Wojtan
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Łysa góra dla żabek, czyli
kilka słów o Żabim Zlocie 2008
W pierwszą rocznicę otwarcia Rada (Mini) Muzeum Żaby zorganizowała (pod patronatem Domu Kultury w Żabiej Woli) imprezę pod
tytułem Żabi Zlot 2008, będącą zwieńczeniem rocznej działalności
muzeum. Odbyła się ona dnia 21.05.2008 r. w dużej sali Domu Kultury. Licznie przybyli sympatycy muzeum oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół leżących na terenie gminy.
Danuta Wiczuk – Nowajczyk, dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli
witała wszystkich przybyłych, w szczególności zaś: Hannę i Jerzego
Dzięgielewskich, Grzegorza Okołów (przedstawiciela Kampinoskiego Parku Narodowego), Beatę Zawadzką wraz z dwudziestoosobową
grupą z Głoskowa oraz Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Piotra Piwkowskiego oraz Jerzego Wiśniewskiego i członów Rady Muzeum.
Przewodniczący Rady- Andrzej Jendrych przybliżył pierwszy
okres działania muzeum, po czym – wraz z przedstawicielami Rady
Muzeum Żaby – wręczył dyplomy uznania, jako symboliczne zadośćuczynienie za poświęcenie i trud włożony w powstanie tak ciekawego
zbioru.
Przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego przedstawił
życie płazów w zwięzły i prosty, jednocześnie naukowy i konkretny
sposób, co podobało się zebranym.
Część artystyczną imprezy, prowadzoną przez Walentynę Jendrych i Joannę Kasperską, rozpoczęły występy dzieci z okolicznych
szkół. Publiczność bawiła się m.in. przy teatrzyku dzieci z kl. „0”
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie,
występach dzieci ze
starszych klas tej szkoły,
„Żabim Tańcu” dzieci ze
Szkoły Podstawowej w
Ojrzanowie oraz inscenizacji dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Skułach.
Niezapomniane
wrażenie zrobiła również
grupa młodzieży z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie,
przedstawiająca
skecz
o żabie z Hollywood… Śmiechu było, co nie miara.
Kolejną częścią programu było ogłoszenie wyników „Żabiego Limeryku” – konkursu na limeryk o tematyce związanej z żabą i jej
środowiskiem. Jury przyznało nagrody książkowe: Marlenie Urban
(kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie), Adeli Hussain
(kl. II - Gimnazjum im.
Józefa Chełmońskiego
w Józefinie) oraz Ilonie
Sucheckiej (kl. VI - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie). Wszyscy
uczestnicy
konkursu
otrzymali pamiątkowe
dyplomy uczestnictwa
w konkursie. Limeryki
– oprócz nagrodzonych
osób – czytały także aktorki prowadzące część artystyczną uroczystości. Recytowały również własne zabawne wiersze.
Poezja, którą można było wówczas usłyszeć w Domu Kultury, była
doskonałą strawą duchową, jednakże „nie samym chlebem człowiek
i żaba żyje”… Słodki poczęstunek towarzyszył nawiązywaniu nowych
znajomości i ożywionym dyskusją młodzieży.

Cieszy nas, że nasze małe, zielone i pożyteczne przyjaciółki potrafią dać tak wiele radości…
Janusz Wojtan
PS.: O żabie i jej środowisku myślą nie tylko mali i duzi poeci.
Piękno żabiego i ludzkiego środowiska można będzie zapisać pędzlem na płótnie podczas planowanego pleneru, który Dom Kultury
i Muzeum Żaby zamierzają zorganizować dla przyszłych młodych
artystów jesienią przyszłego roku. W tym roku będzie natomiast
rozpisany konkurs o tej tematyce. Zaproszeni zostaną młodzi artyści
z liceów plastycznych, Domów Kultury a także niezrzeszeni.

Witaj szkoło!!!
1-ego września dyrekcje czterech publicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Żabia Wola serdecznie powitały uczniów szkół podstawowych, gimnazjum nauczycieli i rodziców
w nowym roku szkolnym. Wakacyjne wspomnienia i anegdoty krążyły w gronie kolegów tuż przed momentem oficjalnego rozpoczęcia
nowego semestru w szkole.
Naukę rozpoczęło 792 uczniów. Edukację w Gimnazjum kontynuuje 273 uczniów, natomiast do Szkoły Podstawowej w Józefinie
uczęszcza 331 uczniów, w Skułach 81 uczniów, w Ojrzanowie 107
uczniów w tym w oddziałach przedszkolnych 68 uczniów.
Rok szkolny poprzedziły msze święte, które odbyły się przed
oficjalną inauguracją roku w każdej ze szkół. Ostatnim punktem
poniedziałkowej uroczystości były spotkania uczniów z wychowawcami. Pełni zapału i chęci do pracy rozpoczynają oni kolejny rok
szkolny. Przed nimi nowe zadania, którym mamy nadzieję postarają
się sprostać.
Marzena Pytlak

Czytelnicy piszą :

Ciężki sprzęt na nowej,
wąskiej drodze
Nasi czytelnicy z Grzegorzewic skarżą się na transporty SIR- COM.
Pojazdy zahaczają ładunkiem o konary przydrożnych drzew i cześć
śmieci wypada na jezdnie.
Ciężkie najczęściej dwuczłonowe zestawy wiozą góry śmieci lub
ciężki sprzęt drogowy (spychacze) we wczesnych godzinach porannych do Grzegorzewic, by tego samego dnia lub następnego ranka
odbyć drogę powrotną. Również ze śmieciami lub innym ładunkiem. Mieszkańcy tych okolic postanowili podzielić się tą informacją
na naszych łamach by wyjaśnić przyczyny i podstawy prawne takiej
‘’pracowitości’’ ciężkich pojazdów. W Grzegorzewicach przecież nie
ma bazy transportowej lub parkingu .
Z tym samym problemem stykają się mieszkańcy wsi położonych
przy drodze Grodzisk – Żabia Wola. Zadają sobie pytanie czy super
ciężkie pojazdy Budokruszu nie naruszają przyjętych norm. Domy
drżą w posadach. Kto będzie winien, gdy któryś dom runie? Na razie
pojawiają się szpary w ścianach.
Na ul. Warszawskiej (i nie tylko) parkują całymi dniami potężne
pojazdy. Niby na skraju szosy, być może nie naruszają aż tak bardzo
przepisów drogowych, jednak dezorientują ruch na jezdni.
Od redakcji:
Rozumiemy potrzeby transportu. Bez TIR- ów trudno żyć i zarabiać. Ale z takimi TIR-ami też ciężko. Urząd Gminy podjął rozmowy z zainteresowanymi organizacjami, by zmniejszyć uciążliwości
dla pozostałych użytkowników dróg.
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Wakacje Żabiowolskie
W czasie tegorocznych wakacji Dom Kultury w Żabiej Woli przygotował wiele atrakcji dla młodych mieszkańców gminy. Pod hasłem „Lato z Kulturą” kryły się m.in. zajęcia plastyczne, stolikowe,
sportowe i umuzykalniające.
Młodzież chętnie brała udział
w wyjazdach do kina (m.in.
na film: „Opowieści z Narnii.
Książę Kaspian.”) oraz na basen, w Grodzisku Mazowieckim i Mszczonowie. Z bardzo
dużym
zainteresowaniem
również spotkały się projekcje objazdowego kina „Profil”
(„Film o pszczołach” i „Arystokraci”) oraz spektakle krakowskiego teatrzyku ART – RE („Latający kufer” i „Bazyliszek”). Osoby
lubiące sport uczestniczyły w wyścigu rowerowym, nie brakowało
również chętnych do gier zespołowych oraz popularnego w regionie
tenisa stołowego.

W czerwcu i lipcu w siedzibie Domu Kultury w Żabiej Woli miała miejsce wystawa malarstwa
Haliny Mrozowskiej (wernisaż
pt. „Pejzaż”) oraz Katarzyny Ludwiczak (wernisaż pt.
„Kwitnący”). Wystawa spotkała się z sympatycznym odbiorem wśród oglądających
ją mieszkańców gminy oraz
odwiedzających Żabią Wolę
turystów.

W Domu Kultury w Żabiej Woli realizowany jest projekt „Ograniczenie zagrożenia wykluczenia społecznego młodzieży gminy Żabia
Wola”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież
w nim uczestnicząca korzystała z organizowanych przez
całe wakacje w Domu Kultury
zajęć, mogła m.in. odwiedzić
Kraków – poznać historię naszego kraju. Ostatniego dnia
sierpnia korzystająca z projektu młodzież wystąpiła na tradycyjnym
już „ Święcie Chleba” – dożynkach gminnych, zaś w poprzedzający
je wtorek wraz ze swoimi rodzicami spotkała się na specjalnej imprezie integracyjnej, by wspólnie pożegnać tegoroczne wakacje.

Do Skuł zjechali wolontariusze z Hiszpanii, Włoch
i Irlandii. Uczestniczyli oni
w odbywających się od 8
do 15 sierpnia br. warsztatach
międzykulturowych dla dzieci i młodzieży. Na początku
sierpnia Halina Wawruch (Wójt
Gminy Żabia Wola) oraz Zofia
Owczarek (sekretarz gminy),
spotkały się z delegacją w sie-

dzibie Domu Kultury w Żabiej Woli. Przybyli mieli okazję poznać historię i dokonania gminy.
W czasie warsztatów odbywały się gry terenowe, zabawa z chustą
animacyjną oraz zajęcia zwiększające aktywność artystyczną młodzieży. Poprzez spotkania z gośćmi (m.in. z Hiszpanii, Chorwacji,
Irlandii) można było poznać kulturę i zainteresowania osób z odległych krajów. Zwieńczeniem warsztatów były „igrzyska” i „multikulturowe performance”.
Halina Krajewska

Zajęcia w Domu Kultury w roku
szkolnym 2008/2009
Dom Kultury, jak co roku zaprasza zainteresowanych do zgłaszania
udziału w różnorakich zajęciach i kołach zainteresowań. W roku
szkolnym 2008/2009 proponujemy:
• Język angielski – kontynuacja lat ubiegłych;
• Język angielski dla początkujących
(wg grup wiekowych);
• Język angielski dla firm;
• Język rosyjski;
• Język niemiecki;
• Zajęcia plastyczne;
• Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające;
• Nauka tańca nowoczesnego i klasycznego;
• Nauka gry na instrumentach klawiszowych;
• Koło szachowe(dla dorosłych i młodzieży);
• Kółko brydżowe (dla dorosłych);
• Spotkania w Kole Seniora;
• Aerobik dla Pań;
• Sekcja sportowa (zajęcia na sali gimnastycznej Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w
Józefinie);

Zapisy w Domu Kultury
w Żabiej Woli
ZAPRASZAMY!!!
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