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Publiczne punkty

Wydawnictwo Appen

dostępu

do Internetu

W tym numerze...
Z obrad Rady
Gminy Żabia Wola - 2,

Gmina Żabia Wola uruchomiła dwa
bezpłatne Publiczne Punkty Dostępu
do Internetu:

W trosce o dzieci i młodzież - 2,
Stare dowody osobiste
tracą ważność - 3,

W miejscowości Bartoszówka
w budynku OSP
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 13:00
Wtorek, czwartek, sobota 13:00 - 18:00
W miejscowości Żelechów
w budynku OSP
Godziny otwarcia:
Poniedziałek, środa, piątek 13:00 - 18:00
Wtorek, czwartek, sobota 8:00 - 13:00
W każdym z PPDI znajduje się po
siedem zestawów komputerowych.
Punkty zostały zrealizowane w ramach projektu “Budowa infrastruktury
teleinformatycznej Gminy Żabia Wola”

Chrońmy środowisko naturalne,
zbierajmy zużyte baterie - 3,

przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach ZPORR.
Przypominamy, że w Domu Kultury
w Żabiej Woli również istnieje punkt
powszechnego dostępu do Internetu – tzw. „czytelnia internetowa”. Do
dyspozycji mieszkańców są trzy stanowiska komputerowe. Serdecznie
zapraszamy.
Ewelina Radkiewicz
podinspektor

Remonty dróg
Jednym z priorytetowych zadań
Gminy Żabia Wola jest poprawa
stanu technicznego dróg. Aby zapewnić użytkownikom bezpieczną
i sprawną komunikację, wykonujemy sukcesywnie remonty dróg o
nawierzchni gruntowej, asfaltowej
i z destruktu w zakresie bieżącego ich utrzymania, oraz przebudowę nawierzchni gruntowej dróg

na nawierzchnię ulepszoną. Obecnie prowadzone są postępowania
przetargowe w celu wyboru wykonawców na n/w zadania: bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni
asfaltowej i z destruktu na terenie
Gminy Żabia Wola, bieżące utrzymanie
dróg gruntowych na terenie Gminy Żabia Wola, przebudowa drogi
Gminnej Kaleń-Pieńki Zarębskie,
modernizacja drogi przez wieś
Zaręby ul. Zięby.

Harmonogram odbioru odpadów
segregowanych z terenu Gminy
Żabia Wola na rok 2008 - 4,
Refundacja składek na
ubezpieczenia społeczne
niepełnosprawnych rolników - 5,
Mazowiecki Instrument
Wsparcia OSP - 5,
Informacje ze szkół
na terenie Gminy Żabia Wola - 5,
Informacje Domu Kultury
w Żabiej Woli - 7,
Ogłoszenia - 8

Po udzieleniu zamówienia i w
okresie odpowiednich dla rodzaju
robót warunków atmosferycznych
przystąpimy do realizacji zadań,
przede wszystkim do naprawy nawierzchni w ramach bieżącego
utrzymania.
Ewa Taras
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji
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Z OBRAD RADY GMINY
W dniu 29 stycznia odbyła się Sesja Rady
Gminy. Radni uchwalili m.in. Wieloletni
Planu Inwestycyjny Gminy Żabia Wola do
2015 r. oraz przyjęli Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok. Treść
wszystkich podjętych w tym dniu uchwał
opublikowana jest na stronie internetowej
www.bip.zabiawola.akcessnet.net
Radni na ostatniej sesji wyrazili zgodę
na zawarcia porozumienia z Gminą Radziejowice, Gminą Baranów, Gminą Wiskitki, Gminą Puszcza Mariańska, Gminą
Teresin, Miastem i Gminą Mszczonów w
celu realizacji programu LEADER zgodnie
z ustawą z 7 marca 2007 o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rozporządzeniem Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
( Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.205).
Porozumienie między Gminami dotyczy wspólnego stworzenia Lokalnej Grupy
Działania. LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go, wykorzystywać
lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa
publiczno-prywatnego. Lokalna Grupa
Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez
wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują
wspólne, praktyczne działania dzieląc się
zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Teren objęty działaniem Lokalnej
Grupy Działania nie może zamieszkiwać
mniej niż 10 tys. mieszkańców.
Lokalna Grupa Działania będzie mogła
występować o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Realizacja projektów LGD musi być
zgodna z działaniami gminy, uzupełniać
je.

W TROSCE
O DZIECI
I MŁODZIEŻ

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok
- ,, Tworzenia bogatej i atrakcyjnej oferty
zagospodarowania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zajęcia
kulturalne, sportowe, rekreacyjne i turystyczne” Gmina Żabia Wola finansowała

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie
spełniał bardzo ważną rolę dla Wójta i
Rady Gminy między innymi jako:
 ułatwienie podejmowania bieżących
decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju Gminy, zapisanymi w
STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
GMINY ŻABIA WOLA DO 2020 ROKU,
 formalny mechanizm podejmowania
decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji
gminnych,
 narzędzie racjonalnego zarządzania
finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi - optymalne wykorzystanie
ograniczonych środków publicznych,
 mechanizm (instrument) koordynujący wszelkie działania poszczególnych
jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy,
związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
 merytoryczna podstawa do ubiegania
się o środki pomocowe z Unii Europejskiej
(fundusze strukturalne),
 podstawa do ubiegania się o kredyty preferencyjne i komercyjne w bankach,
a także emisji obligacji komunalnych z
przeznaczeniem na realizację konkretnych
zadań inwestycyjnych,
 podstawa do negocjacji z prywatnymi
inwestorami w sprawie zaangażowania ich
kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne - PPP),
 merytoryczna podstawa do opracowywania wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z zapisami art. 166 Ustawy
o finansach publicznych.
Plan stanowi istotne źródło informacji dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów
o planowanych inwestycjach gminnych
(rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce
lokalizacji).
Zapotrzebowanie na inwestycje w Gminie
jest ogromne i daleko przekracza dostępne na ten cel środki finansowe (budżet).

następujące formy wypoczynku w czasie
tegorocznych ferii zimowych: — zajęcia
sportowe nadzorowane i organizowane
przez nauczycieli wychowania fizycznego,
dla uczniów wszystkich szkół podstawowych (odbywały się w Szkole Podstawowej
w Józefinie) codziennie – w godzinach 10.00
– 12.00 — zajęcia sportowe prowadzone
przez nauczycieli WF, na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Józefinie: dla gimnazjalistów
w godz. 12.00 – 14.00, dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w godzinach 16.0019.00 – również codziennie — wyjazd dzieci
do kina w Jankach, zajęcia rekreacyjne, rysowanie, zabawy ruchowe, konkursy – dla

Ustalenia WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŻABIA WOLA do 2015
roku są więc wynikiem wyboru i kompromisu między zaspokajaniem potrzeb bieżących (wydatki bieżące) a zaspokajaniem
przyszłych potrzeb mieszkańców (wydatki
inwestycyjne), którego będą dokonywały
Władze Gminy Żabia Wola.

Przeciwdziałamy alkoholizmowi

Alkoholizm nadal jest jednym z głównych problemów społecznych w Polsce,
z tego też względu Rada Gminy w Żabiej
Woli, na Sesji w dniu 29 stycznia 2008 r.
uchwaliła Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Realizacja tego Programu ma na
celu zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących, a
szczególnie zmniejszenie indywidualnych
zagrożeń ekonomicznych wynikających
z picia alkoholu, zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego. Szkody wynikające z nadużywania
alkoholu występują w różnych obszarach
polskiej rzeczywistości. Nie można ich
uniknąć ale można zmniejszyć ich rozmiary i dotkliwość. Jest to najważniejsze
zadanie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, które jest realizowane sukcesywnie, przy współpracy z Policją i Poradnią Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia.

Nowe nazwy ulic

W miejscowości Huta Żabiowolska – ulica
Cedrowa. W miejscowości Żelechów – ulica
Aleja Lip, ulica Białych Dworków. W miejscowości Grzymek – ulica Lawendowa. W
miejscowości Osowiec – ulica Złota, ulica
Truskawkowa. Wkrótce tablice z nazwami
ulic poinformują o ich lokalizacji. Do czasu
wykonania oznaczenia w terenie można o
nie zapytać sołtysa danej miejscowości lub
w Urzędzie Gminy. Nowe nazwy ustalone
są dla dróg wyznaczonych w terenach zabudowy mieszkaniowej na skutek podziałów geodezyjnych i wniosków osób zainteresowanych ustaleniem adresu.
Krystyna Grabowska - Biuro Rady
dzieci uczęszczających do świetlic w Żelechowie, Skułach i Słubicy. Dzieci otrzymywały kanapki, herbatę i słodycze. — zajęcia
muzyczne dla dzieci ze szkół podstawowych
odbywają się w Domu Kultury w Żabiej Woli
w każdą środę. W dniu 15 grudnia 2007
roku w świetlicy (budynek dawnej szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej) odbyła
się uroczysta „choinka” dla dzieci z trzech
świetlic: w Żelechowie, Skułach i Słubicy funkcjonujących na terenie naszej Gminy.
Członkowie Stowarzyszenia ,,SZANSA” w
Żabiej Woli przygotowali uroczysty i bogaty
poczęstunek. Dzieci otrzymały od Mikołaja
paczki świąteczne – w zamian za odpowiedź
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na pytanie, czy byłeś grzeczny? Niektóre z
nich recytowały wiersze, śpiewały. Zgodnie
z tradycją były życzenia świąteczne, opłatek
i wspólne śpiewanie kolęd. Nastrój spotkania był radosny, świąteczny, przepełniony
wzajemną życzliwością. W przedsięwzięciu
wzięło udział 55 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rodzice, wychowawcy, członkowie
Stowarzyszenia ,,SZANSA” w Żabiej Woli
oraz Wójt i Sekretarz Gminy.
Dekoracja sali, duża choinka potęgowały
uroczysty charakter spotkania. Uśmiechnięte buzie dzieci – mówiły same za siebie –
impreza udała się!

Spędzanie czasu wolnego przez dzieci i
młodzież w sposób niezorganizowany staje się często powodem niepożądanych zachowań takich jak: picie alkoholu, używanie
narkotyków, konflikt z prawem. Problemy
z tego wynikające szczególnie dotykają ludzi młodych, którzy nie mają wyboru formy
spędzania czasu wolnego. Aby temu zapobiec tworzymy warunki do zdrowego stylu
życia poprzez organizowanie czasu wolnego, wypoczynku, uprawiania sportu oraz
poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności. Nadal poszukujemy nowych rozwiązań
i pomysłów w tym temacie. Poszukujemy
również środków finansowych, które wzbogaciłyby i urozmaiciły ofertę kierowaną do
młodych ludzi. Od kilku lat fundamentalnym zadaniem Programu jest profilaktyka
alkoholowa i narkotykowa kierowana do
dzieci i młodzieży – nie tylko tej zagrożonej patologiami, ale do ogółu młodych ludzi
zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
Gmina Żabia Wola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, Stowarzyszenie
,,SZANSA” w Żabiej Woli, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Żabiej Woli, Dom Kultury oraz szkoły działające na terenie Gminy współpracują w zakresie organizowania czasu wolnego młodych mieszkańców. W ramach wdrażania
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
lata 2007-2013 Poddziałania 7.1.1. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej” Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
przygotowuje projekt organizowania czasu
wolnego młodzieży. Jest możliwość uzyskania środków z EFS na jego realizację.
Elżbieta Kwiatkowska - GOPS

Chrońmy
środowisko
naturalne
W celu spełnienia obowiązków określonych w Regulaminie Utrzymania Czystości
i Porządku w Gminie Żabia Wola (rozdz. III,
§ 15, pkt 4, 6, 7), w grudniu 2007 rozpoczęła się
kampania
edukacyjnoinformacyjna „Zbierajmy
zużyte baterie”. Jest to
projekt, którego głównym celem jest ochrona
środowiska
naturalnego poprzez wdrażanie
prawidłowych standardów postępowania ze
szkodliwymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych, ze
szczególnym uwzględnieniem zużytych baterii.
Zużyte baterie są bardzo
niebezpiecznym odpadem, ponieważ zawierają groźne dla środowiska metale ciężkie
(ołów, kadm, rtęć). Niedopuszczalne jest
wyrzucanie ich do kosza razem z innymi
odpadami komunalnymi, lub co gorsza,
bezpośrednie wyrzucanie baterii na „dzikie wysypiska”. Z tak wyrzuconych baterii
uwalniają się do środowiska (gleby, wody)
metale ciężkie, które następnie poprzez
łańcuch pokarmowy, trafiają do organizmów ludzi, stanowiąc zagrożenie dla
zdrowia i życia człowieka.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
tzw. „ukryte” baterie. Znajdują się one
w wielu sprzętach codziennego użytku,

Stare dowody
tracą ważność!
Urząd Gminy Żabia Wola usilnie przypomina o konieczności wymiany starych
(książeczkowych) dowodów osobistych do
końca marca 2008 r.
Książeczkowe dowody stanowią dokument stwierdzający tożsamość osoby oraz
poświadczają obywatelstwo polskie, nie
dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2008
r. Oznacza to, iż nie straciły one ważności
z dniem 1 stycznia 2008 roku i zachowują
ważność do dnia 31 marca 2008 r. Należy
jednak zaznaczyć, że wnioski o wydanie
nowego dowodu osobistego należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, które
podyktowane jest miesięcznym terminem
oczekiwania na wyrobienie dokumentu
tożsamości. W skali naszej gminy prawie
200 osób nie złożyło wniosków o wymianę
książeczkowego dowodu osobistego. Ist-

np. budzikach, zabawkach, telefonach
komórkowych, pilotach itp. Z wielu tych
sprzętów można bez problemu wyciągnąć
zużyte baterie, dlatego należy najpierw
usunąć taką baterię, a następnie przechowywać ją w specjalnym woreczku, aż
do pozostawienia jej w punkcie zbiórki baterii. Odpady, z których nie da się
usunąć baterii , należy przekazywać do
punktu zbiórki odpadów elektronicznych.
Punkty do selektywnej
zbiórki zużytych baterii
na terenie gminy Żabia
Wola znajdują się: Urząd
Gminy w Żabiej Woli, ul.
Główna 3 Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, ul.
Szkolna 1 Szkoła Podstawowa w Skułach, ul.
Mszczonowska 3 Szkoła
Podstawowa w Józefinie,
ul. Mazowiecka 1 Gimnazjum w Józefinie, ul.
Mazowiecka 3 Ośrodek
Zdrowia w Żabiej Woli,
ul. Warszawska 24
Woreczki do selektywnej
zbiórki baterii będą rozdawane wraz z ulotkami
informacyjnymi: dzieciom w szkołach;
u sołtysów wsi; w Urzędzie Gminy Żabia
Wola.

Pamiętajmy! Chroniąc
środowisko chronimy
swoje życie i życie przyszłych pokoleń
Inspektor Barbara Krasnowolska
Referat Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji

nieje zatem poważne ryzyko, że na początku kwietnia bieżącego roku znaczna ilość
osób pozostanie bez ważnego dowodu.
Brak dowodu oznacza liczne przeszkody i
niedogodności podczas załatwiania spraw
w wielu urzędach i instytucjach. Wnioski
składa się w Urzędzie Gminy – pokój nr 1.
Urząd czynny jest w poniedziałek od godziny 9.00 do 17.00 , a w pozostałe dni
tygodnia (od wtorku do piątku) od godziny
8.00 do 16.00.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie tej informacji osobom bliskim,
znajomym, a szczególnie osobom ubogim,
niezaradnym, które same nie są w stanie
zgłosić się do Urzędu Gminy. Wszelkie
pytania i wątpliwości co do wymiany dowodów prosimy kierować bezpośrednio do
urzędu gminy, nr tel. (046) 857 81 81 nr
wewnętrzny 35.
Krystyna Grabowska
Zastępca Kierownika USC
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Harmonogram odbioru odpadów
segregowanych z terenu Gminy
Żabia Wola na rok 2008
Trasa I

Zalesie, Bukówka Nowa, Bukówka Stara,
Rumianka, Huta Żabiowolska, Siestrzeń,
Żabia Wola: 04. 04.2008; 02.05.2008;
30.05.2008; 27.06.2008; 25.07.2008;
22.08.2008; 19.09.2008; 17.10.2008;
14.11.2008; 12.12.2008

Trasa II

Józefina, Osowiec, Osowiec Parcela, Musuły,
Władysławów, Przeszkoda, Wycinki Osowskie, Grzymek, Bieniewiec, Skuły, Oddział,
Bartoszówka, Piotrkowice, Grzegorzewice,
Lasek, Petrykozy, Słubica Wieś,, Słubica
A, B i Dobra, Pieńki Słubickie, Bolesławek:
11.04.2008; 06.06.2008; 01.08.2008;
26.09.2008; 24.11 2008

Trasa III

Żelechów, Ojrzanów, Ojrzanów Tow.,
Zaręby, Pieńki Zarębskie, Kaleń, Kaleń Tow.,
Grzmiąca, Ciepłe, Jastrzębnik, Lisówek:
02 04.2008; 25.05.2008; 23.07.2008;
17.09.2008; 12.11.2008

Gdzie można zakupić worki?

1. u sołtysa swojej wsi (od marca)
2. u kierowcy śmieciarki podczas wywozu
śmieci zmieszanych
3. u kierowcy odbierającego wysegregowane odpady

ZGŁOSZENIE:

firma Hetman (022) 868 48 20
Z. G. K. i M w Grodzisku Maz. (022) 755 27 84,
M.Z.O Pruszków (022) 758 20 63
2. SMS pod nr 693 280 601 (zawierającym
adres posesji z dopiskiem SELEKTYWNA
ZBIÓRKA)
3. ZGŁOSZENIE KIEROWCY ŚMIECIARKI PODCZAS WYWOZU ŚMIECI
Możliwe przyczyny nie zabrania worków z
segregowanymi odpadami:
• zgłoszenie wpłynęło zbyt późno (zgłoszenia przyjęte poprzedniego dnia po
godz. 16 lub w dniu wywozu nie będą
realizowane)
• zawartość worka jest niezgodna z opisem
lub zawiera odpady nie podlegające
selektywnej zbiórce
• worki są przeładowane lub nie związane
• klient posiada zaległości w płatnościach

1. TELEFONICZNIE - firma SIR-COM
(022) 723 89 59 SMS pod nr 693280601
(zawierajacym adres posesji z dopiskiem
selektywna zbiórka)

• worek został wystawiony zbyt późno
(zaczynamy zbiórkę o 730!)

WOREK NIEBIESKI
- PAPIER

WOREK ZIELONY
- SZKŁO

WOREK ŻÓŁTY
- PLASTIK
I DROBNY ZŁOM

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

Pamiętaj, aby usunąć zszywki,
metalowe części i plastikowe
opakowania.

Pamiętaj, nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do worka. Wrzucaj
czyste opakowania.

Pamiętaj, by wrzucać czyste
opakowania i zgnieść butelki
i puszki przed wrzuceniem

•
•
•
•

Gazety i czasopisma
Katalogi i prospekty
Papier szkolny i biurowy
Książki w miękkich okładkach
lub z usuniętymi twardymi
okładkami
• Torebki papierowe, papier
pakowy
• Pudełka kartonowe i tekturowe

• Zabrudzonego i tłustego
papieru
• Papieru z folią
• Papieru technicznego i faksowego
• Kartonów po mleku i napojach
• Papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
• Podpasek, art. i papierów
higienicznych
• Worków po cemencie
• Tapet

• Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
• Butelki po napojach
alkoholowych
• Szklane opakowania po kosmetykach

•
•
•
•
•

Szkła stołowego
Fajansu
Porcelany i ceramiki
Luster, szkła okiennego
Żarówek, lamp neonowych
fluorescencyjnych i rtęciowych,
reflektorów, izolatorów
• Szkła żaroodpornego
• Szkła okularowego

• Butelki po napojach (najlepiej
zgniecione)
• Butelki po płynach do mycia
• Plastikowe zakrętki
• Plastikowe torebki, reklamówki
• Plastikowe koszyczki po
owocach
• Puszki aluminiowe, drobny
złom stalowy, drobny złom
metali kolorowych
• Butelek i pojemników z
zawartością
• Butelek i pojemników po
olejach (spożywczych,
chłodniczych, silnikowych)
• Zabawek
• Sprzętu AGD
• Styropianu
• Opakowań po aerozolach
• Puszek po farbach
• baterii
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Refundacja
składek na
ubezpieczenia
społeczne
niepełnosprawnych
rolników

Od 1 stycznia 2008 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje składki na ubezpieczenia
społeczne niepełnosprawnym rolnikom
oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania
składek za niepełnosprawnych domowników. Warunki, które muszą spełnić rolnicy
aby ubiegać się o refundacje są następujące: Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS). Posiadanie orze-

Ochotnicy wspierani
przez samorząd
województwa
mazowieckiego
Ochotnicze Straże Pożarne to wiodące podmioty realizujące zadania w zakresie
ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska
przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Ochotnicze Straże

czenia o niepełnosprawności albo stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem - bez
względu na posiadany stopień niepełnosprawności. Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości
- naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane
jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu
społecznym rolników.

Rejestracja

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie
siebie Iub niepełnosprawnego domownika
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia
2008 r. przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
00-828 Warszawa, AI Jana Pawła II 13 na
podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź zgłoszeń osobistych.
Następnie, po za rejestrowaniu się,
rolnik składa do Funduszu co kwartał

Pożarne skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych w każdym czasie i w każdej sytuacji
nieść pomoc często narażając własne życie.
Praktyka potwierdza, że ich praca jest niezmiernie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Skuteczność działania
jest jednak uzależniona od tego czy dysponują oni specjalistycznym sprzętem. Nie jest
możliwe prawidłowe realizowanie zadań, a
więc bardzo często ratowanie życia poszkodowanych bez odpowiedniego wyposażenia
jednostek O S P w sprzęt bojowy, przeciwpożarowy oraz do ratownictwa drogowego.

Informacje ze szkół
GIMNAZJUM
IM. JÓZEFA
CHEŁMOŃSKIEGO
W JÓZEFINIE
Kolejne komputery
dla szkoły

W styczniu Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie otrzymało nieodpłatnie
cztery komputery w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.
W szkole urządzona jest pracownia informatyczna z 20 stanowiskami uczniowskimi,
a szkolna biblioteka wyposażona jest już
w 8 komputerów z dostępem do Internetu.
Uczniowie chętnie korzystają z biblioteki multimedialnej.
Krystyna Pietrzak
dyrektor Gimnazjum
im. J. Chełmońskiego w Józefinie

Spotkania szkół
„unii petrykowskiej”

Dnia 25 stycznia 2008 r. uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, zostali zaproszeni do Petrykoz. Spotkanie rozpoczęło
otwarcie wystawy Romana Artymowicza, zaś
głównym jego punktem była prelekcja Tadeusza Woźniaka na temat: „Jak interpretować poezję śpiewaną” połączona z mini
recitalem autora. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak interpretować utwory przeznaczone do śpiewania, a także w jaki sposób dobierać odpowiednie środki wyrazu do
ich przedstawiania.
Uczestnicy spotkania mieli również możliwość obejrzenia eksponatów zgromadzonych
w domu pana profesora Wojciecha Siemiona.
Monika Przyborowska
Gimnazjum im. J. Chełmońskiego
w Józefinie

Zespół tańca ludowego

Uczniowie Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie nadal kontynuują naukę
tańców narodowych pod okiem instruktorów
Państwa Małgorzaty i Tadeusza Włoczkow-

wniosek o wypłatę refundacji składek za
dany kwartał. Wniosek należy złożyć do
Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego
2008 r. za I kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do
31 stycznia 2008 r.).
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów można uzyskać na stronach internetowych
Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce
SOD) bądź telefonicznie. Ponadto począwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia specjalną infolinię 0 801 233 554
gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie
niezbędne informacje dotyczące procesu
rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji
składek.
Zofia Owczarek
Sekretarz Gminy

Wymaga to jednak dużych nakładów finansowych, którym bez wsparcia Samorządu Województwa gmina nie podoła. W dniu 13 lutego
2008 r. złożone zostały wnioski o wsparcie
finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych w
ramach Samorządowego Programu Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP – 2008”. Przyznane
środki finansowe umożliwią zakup nowego
sprzętu i umundurowania dla OSP Skuły i OSP
Żelechów.
Henryka Szczepaniak
inspektor
skich. Chętnie biorą udział w zajęciach, wytrwale ćwicząc nowopoznane tańce.
Dnia 19 marca br. Młodzież naszego gimnazjum zaprezentuje się na Święcie Szkoły w
Kuklówce. Przedstawi 25-minutowy program
artystyczny składający się z tańców narodowych i przyśpiewek z regionu krakowskiego.
W związku z realizacją podjętego we wrześniu przedsięwzięcia zwracamy się z prośbą
do sympatyków krzewienia kultury polskiej
o wsparcie finansowe w celu kontynuowania
nauki tańców. Prosimy o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy Rady
Rodziców Publicznego Gimnazjum w Józefinie 29 80171012 0004 8073 2001 0001 BS
Nadarzyn o/ Żabia Wola z dopiskiem – tańce
ludowe.
Stella Pogoda
Gimnazjum im. J. Chełmońskiego
w Józefinie
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Klub kolarski

Z początkiem roku 2007 rozpoczęła działalność sekcja kolarska Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Józefinka”. W zajęciach
bierze 25 osób z terenu Gminy Żabia Wola
i Gminy Tarczyn. W dniu 18.06.2007r. założono Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Józefina”, w którym działają sekcje: kolarska i
unihokeja. Ustalono siedzibę i adres klubu
przy Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
w Józefinie ul. Mazowiecka 1 96-321 Żabia
Wola. Udostępniono nieodpłatnie pomieszczenia na przechowywanie sprzętu.
W roku 2007 sekcja kolarska otrzymała na
działalność środki finansowe w wysokości
21 222 zł. Pieniądze przekazały następujące
instytucje i sponsorzy: Inco Veritas Warszawa, Hotel „Palatium” w Hucie Żabiowolskiej,
Polski Związek Kolarski, Krajowy Związek
Ludowych Zespołów Sportowych. Ponadto udział w zgrupowaniach szkoleniowych
naszych zawodników w Zdworzu i Żyrardowie dofinansował Warszawsko-Mazowiecki
Związek Kolarski. Sekcja kolarska otrzymała
nieodpłatnie używany sprzęt i ubiory sportowe z Klubu Sportowego Legia Warszawa.

Rodzice również oferowali swoją pomoc
w dojazdach na zawody sportowe. Mimo
skromnych środków finansowych zawodnicy
nasi osiągnęli zadawalające wyniki. Do finału
Ogólnopolskiej Olimpiady zakwalifikowały
się dwie osoby: Izabela Sapieja i Sebastian
Popłoński. W roku 2007 zawodnicy sekcji

kolarskiej brali udział w 36 imprezach sportowych /2 imprezach międzynarodowych, 5
imprezach ogólnopolskich, 15 międzywojewódzkich i 14 wojewódzkich. Do wyróżniających się zawodników z gminy Żabia Wola
w poszczególnych kategoriach wiekowych
należy zaliczyć:

Kategoria do 13 lat dziewczęta:
Monika Mirgos

I miejsce w Pucharze Marszałka Woj. Mazowieckiego w
wyścigach na rowerach górskich, I miejsce w Cegłowie i
Żyrardowie, II miejsce w Tarczynie i Mińsku Mazowieckim.

Aleksandra Sapieja

II miejsce w Kolarskim Wyścigu Przełajowym o Puchar
Marszałka Woj. Mazowieckiego

Angelika Ziółkowska

III miejsce w Kolarskim Wyścigu Przełajowym o Puchar
Burmistrza Wilanowa

Kategoria junior młodszy:
Kamil Mirgos

W łącznej punktacji wyścigów kolarskich o Puchar Warszawsko-Mazowieckiego Związku Kolarskiego zajął IV
miejsce /kontuzja jaką odniósł 2006 roku nie pozwoliła
na osiągnięcie lepszych wyników/

Sebastian Popłoński

V miejsce w Pucharze Marszałka Woj. Mazowieckiego /
nieszczęśliwy wypadek i złamany obojczyk nie pozwolił
mu za zwycięstwo w tej kategorii wiekowej/, II miejsce
w Mistrzostwach Okręgu w Wyścigu Przełajowym, III
miejsce w Kolarskim Wyścigu Przełajowym o Puchar
Burmistrza Wilanowa, IV miejsce w Wyścigu Kol. O Puchar Starosty Lubartowskiego.

Podsumowanie roku kolarskiego, w którym uczestniczyły władze naszej gminy, przedstawiciele związków kolarskich, sponsorzy, zawodnicy i rodzice odbyło się 2 lutego
2008r. w Hotelu „Palatium”

Unihokej

W dniach 9 i 11stycznia 2008r. w Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie odbyły się Powiatowe Zawody Unihokeja dziewcząt i chłopców. Reprezentacja
naszej szkoły w składzie:
dziewczęta:
1. Aleksandra Kurman
2. Karolina Mirgos
3. Dominika Oziębło
4. Paulina Rusinowicz
5. Sylwia Siermińska
6. Jagoda Suchecka
7. Mateusz Wieliński

chłopcy:
1. Paweł Baraniak
2. Patryk Dunaj
3. Kamil Gracjasz
4. Rafał Jędras
5. Masiak Mateusz
6. Łukasz Siermiński

zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt i
chłopców. Punkty dla drużyny z gimnazjum w Józefinie zdobyli: Mateusz Wieliński 13, Jagoda Suchecka 11, Paulina
Rusinowicz 7, Paweł Baraniak 6, Sylwia Siermińska 2, Rafał Jędrys 1. W
zawodach brały udział
drużyny z gimnazjów w
Jaktorowie,
Międzyborowie oraz dwóch gimnazjów w Milanówku. W
Międzypowiatowych Zawodach Unihokeja, które
odbyły się w Łomiankach
15 stycznia, drużyna
dziewcząt zajęła II miejsce, a 24 stycznia drużyna chłopców zajęła III
miejsce.
Krystyna Pietrzak
dyrektor Gimnazjum
im. J. Chełmońskiego w
Józefinie

Wielka orkiestra
świątecznej POMOCY

Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w
Józefinie bierze udział we wszystkich akcjach charytatywnych, jednak największą
popularnością wśród młodzieży cieszy się
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Coroczne akcje, przeprowadzane w styczniu
elektryzują całą Polskę, budzą w nas wrażliwość, otwierają nasze serca i pozwalają
inaczej spojrzeć na młodych ludzi. Bo to
przede wszystkim młodzież angażuje się
w tę najgłośniejszą, a zarazem najpiękniejszą „Orkiestrę Świata”. Nasi uczniowie
również chętnie włączają się do wielkiego
dzieła Jurka Owsiaka.
W tym roku sztab naszego gimnazjum
obejmował 61 wolontariuszy. Zorganizowaliśmy licytację gadżetów, loterię fantową, zbiórkę pieniędzy w klasach i kwestę.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży nasza szkoła przekazała na rzecz
Fundacji kwotę 12 580,00zł. Jednocześnie
zapewniamy, że będziemy „grać do końca
świata i jeden dzień dłużej”.
Bożena Bęczkowska - Gimnazjum
im. J. Chełmońskiego w Józefinie
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SZKOŁA
PODSTAWOWA
IM. KAWALERÓW
ORDERU UŚMIECHU
W JÓZEFINIE
Uczniowie naszej szkoły
najlepszym przykładem!

Od wielu lat wiadomo, że należy chronić
środowisko naturalne. Od lat uczestniczymy w szeroko promowanej akcji sprzątania świata. Popularność „Dnia Ziemi” – idei
szlachetnej i niezwykłej w swej prostocie –
cieszy i uspokaja sumienia, skłaniając jednocześnie do pewnego wniosku: czy jednodniowa akcja ekologiczna to wystarczające
antidotum na zniwelowanie skutków wieloletnich zaniedbań? Wiadomo, że dobrze jest
raz do roku sprzątać świat, ale być może lepiej byłoby go po prostu… nie zaśmiecać?
Takie oto rozumowanie było fundamentem dla organizowanego od czterech lat w
Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie konkursu ekologicznego. Biorą w nim udział wszystkie klasy,
łącznie z „0”. Przez cały rok uczniowie – zamiast wyrzucać niepotrzebną makulaturę –
zbierają ją w domach, by w wyznaczonych
dniach przynieść ją do szkoły. Placówka zawarła umowę z firmą zajmującą się utylizacją papierowych odpadów, na mocy której
klasa, która zbierze ich najwięcej, zostaje
wynagrodzona darmowym wyjazdem do
kina. Nagroda ta jest przyznawana również
najbardziej zasłużonym uczniom, którzy
nie należą do zwycięskiej klasy.
Zbiórka makulatury odbywa się dwa razy
do roku – w styczniu i czerwcu. Cieszy się

Informacje
domu kultury
DLA BABCI I DZIADKA

Dnia 22.01.2008 roku w Domu Kultury
w Żabiej Woli obchodziliśmy Dzień Babci i
Dzień Dziadka. Były tańce, hulanki, swawola, wspaniała zabawa, chwile wzruszenia i
radości… Wspaniałe słowa i buziaki… Życzenia i kwiaty… Świetnie bawili się Dziadkowie i Babcie – bez których nasze życie z
całą pewnością byłoby smutniejsze… Dziękujemy za to, że byliście z nami, darzyliście
nas swymi uśmiechami i sprawiliście, że
Dom Kultury aż kipiał radością! Dziękujemy, Babciu! Dziękujemy, Dziadku!

FERIE ZIMOWE
W ŻABIEJ WOLI

Rozpoczynając ferie zimowe w Domu
Kultury w Żabiej Woli, w celu aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, już w sobotę (9.02.2008r.)
zorganizowaliśmy rozgrywki piłki nożnej.
Uczestniczyło w nich sześć drużyn, w tym
jedna składająca się wyłącznie z dziewczyn. Ciasteczka umilały czas spędzony
na turnieju, zaś cenne nagrody – puchary i
medale – skłaniały zawodników do ogromnego wysiłku.

ona rosnącym zainteresowaniem dzieci i
młodzieży, którym czynnie pomagają ich
najbliżsi. Widać to choćby po zestawieniu
ilości zebranych śmieci. W styczniu i czerwcu 2005 roku zebrano łącznie ok. 6,39 tony
makulatury, co zadziwiło samych organizatorów. W roku 2006 liczba ta wzrosła do
14,03 tony, zaś przed rokiem uczniowie
zebrali łącznie ponad 20 ton niepotrzebnych gazet, książek i papierów! Obecny rok
może być jeszcze bardziej owocny – w samym styczniu uczniowie zgromadzili ponad
13,3 tony makulatury! W ciągu czterech lat
zgromadziliśmy około 53,84 tony niepotrzebnych odpadów, które – gdyby konkurs
nie został ogłoszony – zapewne znalazłyby
swoje miejsce w piwnicach i piecach, lasach
i rowach...
Rosnące zainteresowanie tematyką ekologiczną wśród uczniów Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie jest sukcesem wielu osób. Konkurs, o
którym mowa, to nie tylko współzawodnictwo, ale jednocześnie sposób na wyrobienie przyzwyczajenia u wielu młodych osób
(oraz poniekąd ich najbliższych, również
zaangażowanych w zbiórkę!), które wiedzą,
że nawet śmieci mają swoje miejsce. Składając miesiącami makulaturę na zbiórkę
propagują modę na recycling, jednocześnie
jej ulegając. Czy nie jest to dobra inwestycja
w przyszłość naszej gminy? Naszego kraju?
Naszej... planety?

Do końca świata
i o jeden dzień dłużej...

Od ośmiu lat uczniowie (oraz nauczyciele — wolontariusze) naszej szkoły biorą
czynny udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poświęcając swój
wolny czas, by pomóc chorym dzieciom. W
tym roku również nie zawiedliśmy. Zbierane podczas kwesty pieniądze zostały przeznaczone na pomoc dzieciom ze schorze-

Turniej przebiegał w atmosferze „fair
play”, dostarczając wszystkim nie lada
emocji. Rozgrywki wyłoniły w końcu zwycięzców. Zdobywcami głównej nagrody
zostały SMERFY, wyprzedzając PŁONĄCE
CZACHY i LESZCZE. Ferie obfitowały w ciekawe zajęcia. Dzieci mogły zobaczyć bajkę
ekologiczną p.t. „Bocian i Żaba”. Co ciekawe, brały w niej czynny udział. W bajce p.t.
„Żółw i Zając” dzieci poznały wiele zasad
dotyczących ekologii. Edukacyjna bajka
bawiła, uczyła i rozweselała wszystkich.
Nawet miś, który pojawił się na scenie,
ukochał jedną z obecnych na sali mam.
Dzieci miały okazję popływać na basenie w Grodzisku
Mazowieckim, co było nie
lada frajdą. Z propozycji
wyjazdu skorzystało wiele
młodych osób.
Starsze dzieci bardzo chętnie przychodziły do Domu
Kultury, by w wolnym czasie rozegrać z przyjaciółmi
kilka partii tenisa stołowego. Ta niezwykle popularna wśród młodzieży dyscyplina sportowa cieszyła się
w czasie ferii ogromnym
powodzeniem – zawodnicy
często nie chcieli opuszczać
budynku Domu Kultury.
Młodsze dzieci z kolei nie
odchodziły od komputerów

niami laryngologicznymi.
Kwestowaliśmy wszędzie, gdzie mogliśmy. W szkole organizowaliśmy dyskotekę
oraz aukcję gadżetów WOŚP oraz darów.
Dzięki ofiarności wielu rodziców przez
kilka dni mogliśmy sprzedawać w szkole
pyszne ciasta. To wszystko sprawiło, że
kolejne puszki zapełniały się złotówkami
przeznaczonymi na pomoc chorym dzieciom.
Gdy nastał dzień XVI Finału WOŚP, z
uśmiechem na ustach i puszkami w dłoniach wyszliśmy z domów. Byliśmy wszędzie tam, gdzie mogliśmy napotkać ludzi
chętnych do pomocy. Sztab, powołany
przez p. Jolantę Kok przyjmował puszki od
wolontariuszy i liczył zebrane pieniądze. W
tym roku w skład Sztabu weszli: p. Marzena Pytlak (dyrektor szkoły), p. Elżbieta Kołodziejczyk, p., Lilla Marszałek, p. Jolanta
Walerysiak, p. Anna Wojtan, p. Janusz Wojtan oraz p. Elżbieta Żuławska—Witosińska.
Każdy z 41 wolontariuszy spotkał się ze
zrozumieniem i chęcią niesienia pomocy.
Po raz kolejny okazało się, że solidarność
i szczodrość nie mają wieku, koloru skóry
i przekonań. Dlatego z całą pewnością za
rok znów będziemy pomagać dzieciom...
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom,
dzielącym się majątkiem z chorymi dziećmi, dziękujemy również tym, którzy pomagali nam podczas Finału. W szczególności
chcieliśmy podziękować: Panom Policjantom, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem w czasie Finału; Właścicielom
i obsłudze hotelu „Palatium” za
ciepłą strawę dla wolontariuszy; Właścicielom i pracowniW tym roku
kom stacji benzynowej „Shell”
zebraliśmy
w Hucie Żabiowolskiej
Janusz Wojtan
nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie
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ustawionych w bibliotece – przy każdym z
nich stała zawsze długa kolejka chętnych.
Dom Kultury w czasie ferii dwukrotnie
odwiedziło kino „Profit”. Zaprezentowane
zostały filmy: „Tupot małych stóp” oraz
„Artur i Minimki”. Znane tytuły sprawiły,
iż zainteresowanie seansami było dość
duże, a dzieci chętnie oglądały przygody
znanych większości bohaterów. W Domu
Kultury odbywały się zajęcia stolikowe,
ruchowe, plastyczne i muzyczne., co przysparzało dzieciom wiele radości. Oprócz
opisywanych powyżej zajęć w Domu Kultury dzieci dwukrotnie miały okazję pojechać do Cinema City w Jankach i obejrzeć filmy: „Don
Chichot” i „Zaczarowana”.
Obydwa wyjazdy cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze
strony dzieci, co świadczy o
tym, że wybór filmów okazał
się trafiony.
W ostatnim dniu ferii zafundowaliśmy dzieciom małą
niespodziankę – kilkunastoosobowa grupa wraz z opiekunami wyjechała do Muzeum Zabawek w Kielcach,
by tam – oprócz podziwiania
lalek, kukiełek, marionetek
i innych drobiazgów sprawiających radość – zobaczyć
również jedną z największych
kolekcji żab w Polsce. Stolica
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NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 5/2008
województwa
świętokrzyskiego przywitała
nas wiosenną
pogodą,
zaś
najbliższe Żabiej Woli góry
były doskonale
widoczne.
W
trakcie ferii zimowych nasze
(Mini) Muzeum
Żaby odwiedziły dzieci z placówek oświatowych Grodziska
Mazowieckiego. Kustosz (M)
MŻ opowiedział
zgromadzonym o powstaniu zbioru, w
zabawny sposób przedstawił kilka historyjek i anegdot
dotyczących żab. Dzieci zostały poczęstowane cukierkami, miały też okazję wpisać
się do księgi pamiątkowej.
Nasze (Mini) Muzeum Żaby w czasie ferii zimowych cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. Rodziny jadące
na urlop często gościły w naszych progach,
by pokazać nasze Żabki małym pociechom,
zrobić pamiątkowe zdjęcia i na własne oczy
zobaczyć setki zabawnych płazów. Wśród
pojazdów parkowanych przed Domem Kultury przeważały te z mazowiecką rejestracją, ale można było zauważyć tam również
przedstawicieli województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, a nawet zachodnio –
pomorskiego. Świadczy to o rosnącej popularności naszego (Mini) Muzeum Żaby.

ŚWIĘTO SENIOREK

Dnia 7.03.2008 r. odbyło się spotkanie
Koła Seniora z okazji Dnia Kobiet. Każda
Pani Seniorka otrzymała tulipana, a każdy
pan – buziaka od zadowolonej Pani. Przewodniczący Koła, p. Stefan Rusinowski,
złożył serdeczne życzenia. Aby uświetnić
ten uroczysty dzień, podczas spotkania
odbył się koncert „O czym rozmawiał wiatr
z Chopinem” w wykonaniu artystów filharmonii warszawskiej. Dedykowana naszym
Seniorom poezja muzyczna została przyjęta bardzo serdecznie.

KOLEJNA SALA DLA (MINI)
MUZEUM ŻABY

Rok 2008 dla (Mini) Muzeum Żaby w Żabiej Woli zaczął się pomyślnie. W lutym
oddaliśmy do użytku drugą salę, w której
można obejrzeć Żabki ze wszystkich stron
świata. Zamknięte w szklanych witrynach
nie stwarzają
niebezpieczeństwa,
odpowiednio ulokowane i otoczone
pozytywnymi
emocjami odwdzięczają się
uśmiechem,
który w ich
wypadku bywa
zaraźliwy. Co
ciekawe, wprowadziliśmy w dekoracji elementy żabiego środowiska, by nasze małe
Żabki czuły się bezpiecznie i dobrze. Wierzymy, że w nowej sali (Mini) Muzeum Żaby
nie tylko płazy, ale i ssaki naczelne będą się
czuły bardzo dobrze. Pragniemy jednocześnie przekazać petycję Żab Żabiowolskich,
które chciałyby powiększyć swą rodzinkę

nie tylko o kumoszki z innych powiatów,
ale również o swojskie Żabiowolanki …

SPOTKANIA Z KULTURĄ

W Domu Kultury w Żabiej Woli rozpoczął
się cykl spotkań mieszkańców z Kulturą (poezją, piosenką i dobrym humorem,
połączonymi z możliwością poznawania
kultur państw Unii Europejskiej). Sala widowiskowa zmieniła się nie do poznania.
Miejsce to stało się przytulna kawiarenką,
w której mieszkańcy mogli – przy „małej
czarnej” – nie tylko świetnie się bawić, ale
również wypocząć po pracowitym tygodniu,
w którym na kulturę zwykle jest niewiele
czasu. Bawili ich: Wit Chamera – osoba o
niepowtarzalnym humorze i aparycji oraz
DANQA – czyli znana aktorka, absolwentka
Akademii Muzycznej. Scena Domu Kultury w Żabiej Woli gościła duet w programie
p.t.: „Przepraszamy - jesteśmy… normalni!”
Publiczność, wspólnie z artystką, wykonała piosenkę finałową, dobrze się bawiąc w
czasie trwania całego programu.

Z NATURĄ ZA PAN BRAT

Dom Kultury w Żabiej Woli zyskał jedną salę po przejściu klasy „0” do budynku
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie. Dzięki temu można
było zagospodarować ją na salę wystawową,
w której – jako
pierwszy
–
swoje
prace
szerszej
publiczności
pokazał Marcin Baka, który potrafi na
swych zdjęciach przedstawić wspaniałe obrazy, tworzone przez naturę.

KONFERENCJA W GŁOSKOWIE

Dom Kultury w Żabiej Woli został zaproszony do zaprzyjaźnionej szkoły w Głoskowie na planowaną konferencję naukową na
temat: „Rola i znaczenie płazów w środowisku oraz metody ich czynnej ochrony”. Wraz
z pracownikami placówki na sympozjum wybrały się delegacje ze wszystkich szkół gminy Żabia Wola. Mieliśmy okazję wysłuchać
wielu ciekawych referatów. Zaprzyjaźnionej
szkole wręczyliśmy również pamiątkową tablicę z pozdrowieniami od
naszych żab. Tablica zatytułowana jest” „Żabki
z (Mini) Muzeum Żaby
w Żabiej Woli przedstawiają się dzieciom
i młodzieży Głoskowa”.

„MĄŻ I ŻONA” RAZ JESZCZE

W związku z ogłoszoną przez Prezydenta
RP w styczniu br. żałobą narodową organizowany przez Dom Kultury w Żabiej Woli
wyjazd do Teatru Komedia na spektakl „Mąż
i Żona wg Fredry” został przełożony z dnia
24.01.2008 r. na 29.04.2008 r. na godz.
1800. Zapraszamy tego dnia przed naszą siedzibę, skąd o godz. 1615 odjedzie specjalnie
wynajęty autobus.
Danuta Wiczuk – Nowajczyk
Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli.

Już wkrótce…
UCZ SIĘ TAŃCZYĆ!

Dom Kultury w Żabiej Woli ogłasza zapisy
do szkoły tańca towarzyskiego. Zajęcia będą
prowadzone przez Tatianę Filus, znanego
choreografa, absolwentkę szkoły tańca „Harmonic” w Paryżu. Spotkanie dla dzieci odbędzie się dnia 26.03. i 28.03. o godzinie 1800
, osoby dorosłe i młodzież zapraszamy dnia
26.03. i 28.03. o godzinie 1900 . W kwietniu
zajęcia prowadzone będą w piątki o godzinie
1800 (dzieci) i 1900 (młodzież i dorośli).
Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać arkany tanecznej sztuki.

PUNKT KONSULTACYJNY

W ramach realizacji gminnego programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(uzależnień i współuzależnień) i Środków
Odurzających w Domu Kultury w Żabiej Woli
działa punkt konsultacyjny i terapeutyczny.
Wszystkich zainteresowanych i potrzebujących pomocy zapraszamy w czwartki.

UNIHOKEJ DLA DZIEWCZĄT

W celu zagospodarowania wolnego czasu
dzieci i młodzieży Dom Kultury wraz z Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie organizują zawody unihokeja dziewcząt, w których udział wezmą absolwentki i młodzież z
gmin ościennych. Zawody tym razem odbędą
się w hali sportowej w Tarczynie z uwagi na
duże zainteresowanie. Turniejowi patronuje Wójt Gminy Żabia Wola, o którego Puchar
będą walczyć zgłoszone zespoły.
Danuta Wiczuk – Nowajczyk
Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli.

OGŁOSZENIE
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola Na
podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy
Żabia Wola Nr 5/06 z dnia 31 stycznia 2006
roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości
Musuły (dz. nr ew. 30, 34, 27/3, 27/2, 27/1,
27/4, 26/4, 26/3, 26/2, 26/1, 25/2, 25/1,
25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 28/1,
28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8,
35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7,
35/8, 35/9, 35/10, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2,
37/3, 37/4) wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 12 marca 2008 roku
do 14 kwietnia 2008 roku w siedzibie Urzędu
Gminy w Żabiej Woli w godzinach pracy Urzędu
Gminy. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2008
roku w siedzibie Urzędu Gminy w Żabiej Woli o
godzinie 1300 (sala konferencyjna).
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Żabia Wola z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
6 maja 2008 roku.
Wójt Gminy Halina Wawruch

