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

Żabia Wola
jedną z najlepiej zarządzanych polskich
gmin

Nie - dla drogi
serwisowej przez
centrum Żabiej Woli

Po raz dwunasty dziennik ,,Rzeczpospolita” ogłosił wyniki rankingu
najlepszych polskich samorządów.
Każdego roku eksperci oceniają skuteczność podejmowanych decyzji, zarządzania, wykorzystania uzyskanych
przez gminy dotacji, rozwój oraz zadowolenie mieszkańców.
Żabia Wola jest jedną z najlepiej zarządzanych polskich gmin. Znalazła
się na 1 miejscu na Mazowszu w kategorii Innowacyjny Samorząd Wiejski oraz na 4 miejscu na Mazowszu
w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska.
W swojej kategorii gmin wiejskich Żabia Wola uplasowała się na 74 miejscu
w Polsce na 1576 gmin wiejskich.
-Nagroda ta jest dla nas wielką radością, nadaje sens, temu, że warto
ciężko pracować na rzecz wspólnej,
lokalnej społeczności - mówi wójt Żabiej Woli, Halina Wawruch.

Dożynki 2010,
święto rolników
i społeczności
lokalnej
Dziękujemy Wam rolnicy za ten
chleb, którym dziś możemy się tutaj dzielić. Chleb jest owocem Waszej ciężkiej pracy - mówiła podczas
rozpoczęcia Dożynek w Żabiej Woli,
Halina Wawruch, wójt gminy.
Dożynki kończą sezon żniw, rozpoczynają jesienny czas. Nie zabrakło
tradycyjnych wieńców dożynkowych,
które zgodnie z tradycją są święcone i przechowywane do następnego roku. Dożynkom przewodniczyli
starostowie: Agnieszka Sadkowska
i Krzysztof Michałowski. Jak mówią
to ogromna radość móc reprezentować społeczność rolniczą.
Po uroczystym nabożeństwie w kościele w Skułach, na terenie Domu
Kultury odbył się festyn. Na scenie

W wyróżnionym gronie znaleźli się
także sąsiedzi: Grodzisk Mazowiecki,
Mszczonów i Sochaczew. Uroczysta
gala podczas której dyplomy wręczał
profesor Jerzy Buzek, szef Parlamentu Europejskiego odbyła się 20 lipca.
Samorządy oceniane były w trzech
kategoriach: miasta na prawach
powiatu, pozostałe gminy miejskie
i miejsko - wiejskie, gminy wiejskie.
564 samorządy zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym
gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast

i gmin miejsko - wiejskich oraz 250
gmin wiejskich. Do wybranych gmin
oceniający wysłali ankietę składającą
się z 15 pytań. Ankieta dotyczyła między innymi liczby złożonych wniosków
o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006 - 2009, wydatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach
2006 - 2009, wyników testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009
i 2010 roku, liczby nowych podmiotów
gospodarczych,
wspieania rozwoju przedsiębiorczości.
dokończenie na str. 2

nie zabrakło rodzimej twórczości,
przede wszystkim najmłodszych
mieszkańców gminy. Grupa taneczna ma już swoich fanów. Wystąpili także Radlanie - zespół ludowy
z gimnazjum. Pokazali oni kunszt taneczny i aktorski ale też akrobację.
Wśród prezentujących się na scenie

pojawił się także tradycyjnie już kabaret, którego członkowie znani są
z serialu Rancho. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wspólnie z ekipą
Domu Kultury i Biblioteki przygotowały wyśmienite przysmaki, które
podczas niedzielnego święta cieszyły się dużym powodzeniem. JN

Samorząd Żabiej Woli protestuje przeciwko utworzeniu przez
centrum gminy drogi serwisowej. Najprawdopodobniej decyzja w tej sprawie zapadnie
w tym roku. Więcej na stronie 3.

Spisz się! Rusza
Powszechny
Spis Rolny

Rusza Powszechny Spis Rolny.
Rachmistrz Spisowy zada pytania
dotyczące gospodarstwa, hodowli.
Rolnik może także spisać się samodzielnie internetowo, zaglądając na stronę Głównego Urzędu
Statystycznego. Więcej w materiale na stronie 3.

Żelechów
z eleganckim
centrum

Dobiega końca modernizacja centrum Żelechowa. Miejsce zostało
odnowione, pojawił się zielony
skwer i parking przy cmentarzu.
Jest też nowe oświetlenie. O inwestycji na stronie 5.
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Żabia Wola jedną z najlepiej
zarządzanych polskich gmin

Wójt Żabiej Woli
Halina Wawruch

dokończenie ze str. 1

Witam mieszkańców naszej gminy
i gości. Zachęcam do przeczytania
najnowszego wydania kwartalnika
,,Nasza gmina Żabia Wola”. Ostatnie
miesiące przyniosły wiele ciekawych
i ważnych dla nas wydarzeń.
Nie chcemy - w związku z modernizacją trasy katowickiej - by przez centrum naszej miejscowości przebiegała droga serwisowa. Protestujemy!
Mamy inną propozycję, bezpieczną
dla naszych mieszkańców.
Sprawa budowy kolei w naszym regionie staje się aktualna, jesteśmy po
kolejnym spotkaniu dotyczącym połączeń. Wszystkie gminy w tej kwestii
są zgodne. Współpracujemy z Mszczonowem, Radziejowicami, Nadarzynem i Raszynem.
Wiemy jak ważne są drogi korzystamy z pogody i ciągle poprawiamy,
zmieniło się także ścisłe centrum Żelechowa.

Na koniec chcę wszystkim podziękować za osiągnięcia, na które składa
się wspólny wysiłek. Dziennik Rzeczpospolita w dorocznym rankingu
ocenił, że jesteśmy jedną z najlepiej
funkcjonujących polskich gmin. To
cieszy i dodaje energii której życzę
także dzieciom ponieważ poszły po
wakacjach do szkół.
Pozdrawiam serdecznie i życzę
by lektura pobudzała do myślenia
o tym co można zrobić dla Gminy.
Wydaje się że wśród mieszkańców
w ostatnim okresie zaczyna rodzić
się przekonanie o potrzebie zrobienia czegoś dla wspólnego dobra. Oby
takie myślenie było bliskie wszystkim
mieszkańcom.

Rozpoczynamy Powszechny Spis Rolny, mamy cztery osoby, które zajmą
się spisem. Już wkrótce zapuka do
Państwa rachmistrz.

wójt Żabiej Woli
Halina Wawruch.

Zadzwonił
pierwszy
dzwonek

osobę w rodzinie nie przekracza 351
złotych. Rodzice do wniosku o szkolną wyprawkę musieli dołączyć między
innymi zaświadczenie z miejsca pracy
o dochodach, lub w przypadku osoby
bezrobotnej z Powiatowego Urzędu
Pracy a w przypadku braku rejestracji
potrzebne było oświadczenie rodziców. Dołączyć należało także ksero
zaświadczenia o korzystaniu z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie z podatków
płaconych za hektary przeliczeniowe.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego potrzebny był również dokument
potwierdzający niepełnosprawność.

Po dwumiesięcznej przerwie uczniowie przywitali swoje szkoły. Dla dzieci
początek roku szkolnego to obowiązki
powracające po wakacjach, dla rodziców czas dużych wydatków. Najdroższe są podręczniki szkolne. Za
komplet książek rodzice pierwszoklasistów wydają średnio 200 złotych.
W gimnazjum jest to kwota rzędu
400-500 złotych. Porównywalna jest
w liceum, choć może być wyższa
o około 100-200 złotych. Niewielką
ale zawsze pomocą może się okazać
program wyprawka szkolna.
W szkołach gminy Żabia Wola do
7 września można było składać wnioski. Wyprawkę mogło otrzymać dziecko
w którego domu dochód na jedną

Jak mówi Agnieszka Buczyńska, właścicielka jednego ze sklepów w Żabiej
Woli ze szkolnymi przyborami rodzice wyprawki kompletują najczęściej
w ostatnich dniach sierpnia. - Bywa
też, że kupują na raty już od początku wakacji. Jej zdaniem za przybory
trzeba zapłacić do 150 złotych. JN

Wszystkie te czynniki miały określić kondycję gminy i funkcjonowanie samorządu. Ocena, pozycja
poszczególnych gmin pojawiła się
w rankingu dla najlepszych gmin.
Ranking staje się ogromną formą promocji stanowi rzetelne
i faktyczne źródło informacji o gminie.
Gminy oceniała kapituła pod przewodnictwem profesora Michała Kuleszy,
twórcy reformy samorządowej w Polsce,
w jej skład weszli także: Krzysztof Hetman - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Andrzej

Porawski - dyrektor Biura Związku Miast
Polskich, Tomasz Mironczuk - prezes
Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł
Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin
Wiejskich RP, Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Paweł Jabłoński z -ca red. naczelnego „Rzeczpospolitej”,
Wojciech Romański - z -ca kierownika
działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”,
redaktor „Rankingu Samorządów”, Aleksandra Kurowska - dziennikarka działu
ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.
Justyna Napierała

,,Szansa” dziękuje za wsparcie
akcji dla powodzian
17.072,51 złotych - tyle udało się zebrać podczas zbiórki dla powodzian
zorganizowanej przez żabiowolskie
Stowarzyszenie „Szansa” i Urząd
Gminy. W zbiórkę włączyli się mieszkańcy gminy, co pozwoliło pomóc
osobom najbardziej dotkniętym dramatem w gminie Słubice.

Do pomocy zachęca Eleni, znana
polska piosenkarka ponieważ sama
wkrótce chce objąć pomocą materialną rodzinę, która znalazła się w złej
sytuacji na skutek kataklizmu. JN

Akcja prowadzona była od 14 do 22
czerwca. - Dary można było składać
w Domu Kultury w Żabiej Woli, budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych
w Skułach i w Żelechowie oraz
w szkołach z terenu gminy za zgodą
właścicieli tych obiektów - informuje
prezes Szansy, Małgorzata Kozicka.
Warto dodać, że pod patronatem
organizacji odbyła się także przedświąteczna zbiórka produktów dla
potrzebujących mieszkańców gminy.
Tym razem dary pojechały do poszkodowanych powodzian.
Nadal można wspierać powodzian
wpłacając pieniądze na konto.

Pięciolatki ruszyły do zerówki
20 maluchów w wieku pięciu lat
rozpoczęło naukę w „zerówce”
w Józefinie. - Przypuszczamy, że
jeszcze dojdą kolejne dzieci, jest dla
nich miejsce - mówi Justyna Wodnicka - Żuk, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Żabiej
Woli.
Pięciolatki w szkole to wynik zmian
wprowadzonych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Zmiany także dotyczą między innymi podwyżki płac nauczycielskich.
Stażyści mają zarabiać 100% kwoty
bazowej, nauczyciele kontraktowi 111%, mianowani - 144%, dyplomowani - 184%. JN
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Biblioteka dostała dotację

Kolej receptą na korki

Biblioteka w Żabiej Woli dostała 2400
złotych dotacji z Biblioteki Narodowej
na zakup nowości wydawniczych. Na
półkach Biblioteki pojawiły się 332
książki, nowości na rynku.

Lokalne samorządy: Żabia Wola,
Mszczonów, Radziejowice, Nadarzyn i Raszyn zabiegają o uruchomienie kolei wzdłuż drogi krajowej
nr 8. Ta miałaby być alternatywą
dla często zakorkowanej trasy.

18, na miejscu można skorzystać też
z internetu. Warto odwiedzić bibliotekę, również w celu oddania wypożyczonych książek. Niektórzy, niestety,
o tym zapominają. JN

Książki te są wyczekiwane przez czytelników, którzy nawet w wakacje
nie omijali Biblioteki. - Każdego dnia
mieliśmy przynajmniej kilkanaście
osób odwiedzających w różnym wieku - mówi Halina Krajewska. W zbiorach biblioteki jest już 5600 książek,
z których korzysta 900 czytelników.
W czasie wolnym od pracy ludzie sięgają po książki między innymi podróżnicze autorska Wojciecha Cejrowskiego czy Beaty Pawlikowskiej.

Kolej rozwiązałaby palący problem mieszkańców podwarszawskich gmin, którzy codziennie stoją
w korkach. Oczywiście były już
próby rozwiązania problemu, jak

Bibliotekę odwiedzają też znani i lubiani, Krzysztof Kotowski, który jest
mieszkańcem gminy Żabia Wola
ofiarował napisaną przez siebie pozycję z autografem. Biblioteka czynna jest codziennie od godziny 12 do
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ta z dojeżdżaniem do WKD - ki do
Otrębus czy Nowej Wsi, ale skończyły się fiaskiem. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla Żabiej Woli,
a także pozostałych gmin borykających się z problemem byłaby opcja
wybudowania linii kolejowej wzdłuż
„ósemki”. Przy wykorzystaniu części pasa drogowego.
Takie rozwiązanie spowodowałoby, że droga do stolicy znacznie
by się skróciła. Teraz
gminy podejmują uchwały w sprawie wspólnej
realizacji
przedsięwzięcia. Potem przedstawią
projekt w m.in. w urzędzie
marszałkowskim
a także ministerstwie infrastruktury. Inwestycja
miałaby być finansowana
z funduszy unijnych. To
sprawa do realizacji na
kolejne lata. JN

Spisz się, rusza powszechny
spis rolny
8 września ruszył Powszechny Spis
Rolny. Tymczasem już niespełna
miesiąc temu rachmistrzowie spisowi rozpoczęli pracę w terenie, byli
na tak zwanym obchodzie przedspisowym. W gminie Żabia Wola mieszkańców odwiedzą 4 kobiety, wśród
nich Marta Radziak.
Każda rachmistrzyni spisze około 200
gospodarstw. Będą to gospodarstwa
powyżej 1 hektara użytków rolnych
lub gospodarstwa poniżej 1 hektara
posiadające uprawy specjalne lub
pogłowie zwierząt. Rolnik może także spisać się sam, za pomocą ankiety, która pojawiła się 1 września w internecie. Dokument dostępny będzie
pod adresem http://www.spiss.gov.
pl. Ankietę będzie można wypełnić
w ciągu 14 dni. Wszelkie informacje, które zbierze rachmistrz pod-

legają ochronie zgodnie z prawem.
Rolnicy odpowiedzą na pytania
dotyczące charakterystyki ich gospodarstwa, liczby występujących
zwierząt, wyposażenia gospodarstwa, ilości stosowanych nawozów. Rachmistrz zapyta również
o osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, należy przygotować dane tych osób. Rachmistrz
poprosi także o dane finansowe
i metody produkcji.
Spis potrwa do 31 października. Liderem i koordynatorem
Powszechnego
Spisu
Rolnego
w gminie Żabia Wola jest Aniela
Baraniak. - Generalnie mieszkańcy
są przychylnie do nas nastawienimówi Marta Radziak, która odwiedzi gospodarstwa między innymi
w Skułach. JN

Nie - dla drogi
serwisowej przez
centrum Żabiej
Woli
Samorząd Żabiej Woli protestuje
przeciwko utworzeniu przez centrum
gminy drogi serwisowej. - Zgłaszaliśmy postulaty, by droga zbiorcza pojawiła się pomiędzy Józefiną a Żabią
Wolą, wzdłuż drogi krajowej - mówi
wójt Halina Wawruch. Spowodowane jest to troską o bezpieczeństwo
mieszkańców. Codziennie do szkoły

w Józefinie podąża do dwustu młodych ludzi.
Należy odsunąć ruch pojazdów
poza centrum miejscowości, gdzie
codziennie podróżują piesi, rowerzyści.
Niedopuszczalne jest, by droga serwisowa powstała na odcinku powiatowym w centrum, gdzie jest duży
ruch. Tutaj także znajdują się miejsca, które odwiedzają mieszkańcy,
ośrodek zdrowia, urząd, dom kultury, przystanki autobusowe.
- Jesteśmy zdeterminowani w tej
sprawie i liczymy, że regionalny
dyrektor ochrony środowiska zainteresuje się tym problemem.
Ochrona środowiska to także
ochrona człowieka i jego bezpieczeństwa - dodaje wójt Halina
Wawruch. Decyzja powinna zapaść w tym roku, lokalizację poznamy w przyszłym roku, także
w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji. JN
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Szerokopasmowy dostęp
do Internetu
Wymaga to jednak
Po pięciu latach pracy udało się. Do
końca tego roku wszystkie wsie Żabiej Woli będą miały Internet. Prace
w Słubicy już się rozpoczęły. Na internet mogą także liczyć mieszkańcy
Osowca. W czasie spotkania, które
odbyło się 31 sierpnia padło zapewnienie, że do 30 listopada mieszkańcom Osowca zostaną wybudowane
przyłącza.

Podziękowanie

determinacji
i pomocy ludzi, którzy będą zbierali
zgody od mieszkańców, by do końca
roku Internet zaistniał w stu procentach.
W sumie do końca listopada 300 nowych nieruchomości zostanie przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej,
docelowo około trzy tysiące nieruchomości będzie miało w gminie
Internet. JN

Dzieci dostaną ciepły posiłek
Z dniem 6 września w szkołach ruszyło dożywianie. Program dla potrzebujących dzieci. - W zeszłym roku
z dożywiania korzystało blisko 200
uczniów - informuje Katarzyna Bohdanowicz z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żabiej Woli. W ramach
dożywiania zapewniony jest: obiad
i ewentualnie podwieczorek w świetlicach środowiskowych.
Program realizowany jest w szkołach:
w Józefinie, Ojrzanowie, Skułach, Lutkówce, Brwinowie, szkole specjalnej w
Grodzisku Mazowieckim, zespole szkół
w Grodzisku Mazowieckim i w Milanówku i w szkole dla osób niepełnosprawnych w Warszawie. Młodzi ludzie mają zapewniony dzien-

nie jeden ciepły posiłek. Cena
obiadu waha się w różnych szkołach. Na terenie Żabiej Woli przetarg wygrała firma, która oferuje
obiad za 5,40 złotych brutto. Cena
w innych placówkach może wzrastać
nawet do 10 złotych.
Z dożywiania może skorzystać dziecko, które spełnia kryterium dochodowe, czyli dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza 351 złotych
plus dodatkowo musi zostać spełniona inna przesłanka, która określona
jest w regulaminie. Ponadto Rada
Gminy Żabia Wola podjęła decyzję,
że z dożywiania może skorzystać
również dziecko, które spełnia specjalne warunki. JN

Obchodzili jubileusz i pomogli
potrzebującym
Szkoła Podstawowa w Skułach jest
najmniejszą placówką edukacyjną
na terenie gminy Żabia Wola, ale
może się poszczycić ponad stuletnią tradycją. Nauczyciele, rodzice,
uczniowie zaprosili mieszkańców,
sympatyków szkoły na festyn z okazji jubileuszu.
- To już ósma taka impreza - informuje dyrektor szkoły Barbara Gradkowska. Sama z placówką związana
jest od początku kariery zawodowej
czyli od 31 lat. Festyn stał się okazją, by wesprzeć inne potrzebujące
szkoły. Połowa zebranych pieniędzy
trafiła do dwóch placówek zalanych
przez powódź. Udało się przekazać każdej z nich po 1800 złotych.
Pomoc uzyskały szkoły w Wilkowie
i Zagłobie.

Szkoła Podstawowa ze Skuł może
się pochwalić zdolnymi uczniami.
Placówka na 9 sprawdzianów, 5 razy
znalazła się na pierwszym miejscu
w gminie, 3 razy uplasowała się powyżej wyników powiatowych. Teraz
w Skułach uczy się 90 młodych ludzi, pracuje 14 nauczycieli, w 70%
są to nauczyciele dyplomowani.

Pomogli 5-letniemu Piotrowi
Żabia Wola była jedną z miejscowości na szlaku pomocy choremu Piotrowi Dorobie. Mazowieckie miejscowości odwiedzili sportowcy, którzy
w imieniu dziecka prosili o wsparcie.
Chłopiec choruje na nowotwór złośliwy mózgu z przerzutami do rdzenia
kręgowego. Przeszedł bardzo ciężką
operację, jest w szpitalu i potrzebne są pieniądze na dalsze leczenie,

na tak zwane naświetlania protonowe, które wykonywane są w Klinice
w Monachium. Szansą na uratowanie życia dziecka jest zebranie 100
tysięcy euro.
Grupa
sportowców,
biegaczy zwraca się do samorządów
o wsparcie. Gminy powiadamiają
o zbiórce swoich mieszkańców i firmy działające na ich terenie. Sportowcy pod kierunkiem Dominika
Pudzianowskiego,
brata Mariusza Pudzianowskiego odwiedzili między innymi gminę Żabia
Wola. Jak mówią
liczą na wsparcie.
Pieniądze można
wpłacać na konto
fundacji ,, Zdążyć
z pomocą” z dopiskiem na rehabilitację Piotra Doroby. JN
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Taniec określa
świadomość
Jak trudno zorganizować wolny
czas młodym ludziom, zainteresować ich, wzbudzić pasję i poruszyć
wiedzą najlepiej ci którzy na co
dzień pracują z młodzieżą. Dobrze
zorganizowany czas wolny wspomaga rozwój, kreuje osobowość.
Pomimo wakacji zajęcia taneczne
organizowane przez Dom Kultury
w Żabiej Woli cieszyły się zainteresowaniem.

reklamy jako realny, co powoduje
u nich frustrację - dodaje pedagog. Taniec ma pomóc zaakceptować siebie, ma być inspiracją, ma
pomóc nabrać dystansu do siebie.
Już teraz na zajęcia przychodzi
ponad 100 osób, odbywają się
w pomieszczeniach gimnazjum bo
w sali GOK - u tancerze się nie

mieszczą. - Nie faworyzuję dzieci,
każdy młody człowiek ma w sobie
indywidualne zdolności, możliwości w które musi uwierzyć z pomocą instruktora - dodaje Tatiana
Filus. Program unijny z którego finansowane są zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży w Domu Kultury
będzie trwał w Żabiej Woli do 2013
roku. JN

Prowadzone są w ramach projektu
unijnego, który zapobiega społecznemu wykluczeniu. Udział w nich
może wziąć każde chętne dziecko.
- Do każdego młodego człowieka
podchodzę indywidualnie - mówi
Tatiana Filus, która prowadzi zającia taneczne. Przyznaje, że młodzi
ludzie we współczesnej rzeczywistości narażani są na niebezpieczeństwa. Często pojmują świat

Pojawiły się ścieżki wokoło przystanku autobusowego i nowe oświetlenie.
- Centra wsi są świadkami wielowiekowej historii, zabytkowe obiekty, osiedla
mają być jeszcze bardziej atrakcyjne dla
mieszkańców i odwiedzających gości
- dodaje wójt gminy. Inwestycja miała
wyeksponować już istniejące walory.
Przy cmentarzu w Żelechowie pojawił

Integracja grup
świetlicowych
Świetlice środowiskowe działające na
terenie gminy Żabia Wola organizują
wiele interesujących zajęć dla dzieci
i młodzieży, m.in. zabawy i gry sportowe, ćwiczenia sprawnościowe, zajęcia
plastyczne, rozgrywki w ping-ponga
oraz gry planszowe.
Działalność świetlic ma na celu zapewnienie opieki wychowawczej i socjalnej a także rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień, uczęszczających do nich,
dzieci i młodzieży.
Od początku 2010 roku odbyło się kilka spotkań integracyjnych, w których
uczestniczyły dzieci ze świetlic w Słubi-

SONDA
W jaki sposób realizuję się w wolnym czasie, czy dostrzegam zagrożenia czyhające na młodych
ludzi, moich rówieśników?
Karolina Adamska, l. 16
Osobiście
w
każdej wolnej
chwili tańczę,
chodzę na zajęcia już dwa
lata. W tańcu
można wyrazić siebie. W sytuacji kryzysowej można rozładować złe emocje.
Zagrożenia, owszem dostrzegam. Zwykle są to imprezy na których pojawia się
alkohol.
Ania Kępa, l. 13 lat

Centrum Żelechowa w nowym wydaniu
Dobiega końca modernizacja centrum
miejscowości Żelechów. Jest to projekt,
współfinansowany z funduszy europejskich, który ma na celu podniesienie
estetyki Żelechowa. - Ze względu na
położenie zabytkowego kościoła i cmentarza, na którym spoczywa Józef Chełmoński, wybitny malarz, chcieliśmy, by
centrum zyskało nowy wygląd - mówi
wójt Żabiej Woli Halina Wawruch.
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się parking, na placu porośniętym niegdyś trawą są ścieżki i zadbana roślinność. Jest potrzeba budowy dalszej części chodnika wzdłuż drogi powiatowej.
Ojrzanów i Żelechów przedzielone
Utratą łączy całość
historyczna. Warto dodać, że najprawdopodobniej
w Ojrzanowie na
placu przy Szkole
Podstawowej Józef
Chełmoński namalował swój obraz
,,Bociany”. To piękne, zielone wartościowe historycznie
miejsce. - Patrycja
Tober z Żelechowa,

cy i w Skułach. W czasie spotkań organizowano liczne konkursy plastyczne
m.in. „Bukiet na Dzień Kobiet” i „Pisanka”, konkurs recytatorski „Chatka” oraz
turniej gry w ping-ponga. W konkursach brały udział dzieci w dwóch grupach wiekowych – szkoła podstawowa
oraz ponadpodstawowa. Uczestnicy
mogli zaprezentować swoje zdolności i zdobyć nagrody.
Wśród nagrodzonych
znaleźli się w pierwszej grupie wiekowej:
Sylwia Kaczmarczyk,
Edyta
Stankiewicz,
Rafał
Szymański,
w drugiej grupie
wiekowej:
Paulina
Szymańska,
Martyna
Mirgos.
Wyróżnienia
przy-

która codziennie dojeżdża autobusem
do szkoły w Milanówku chwali sobie
nowy skwer, który powstał w centrum.
Jej zdaniem to miejsce może zachęcić
ludzi do spędzania tutaj wolnego czasu.
JN

Taniec to moja
miłość, z pomocą tańca odreagowuję złość.
Od trzech lat
uczestniczę w
zajęciach. Z siostrą wymyślamy układy
taneczne. Taka forma ruchu pomaga na
przykład oderwać się od problemów.
Ola Łęcka, l.10
Lubię śpiewać,
w
sierpniu
przychodziłam
do Domu Kultury na zajęcia
z tańca. Przed
występem na scenie denerwuję się,
jednak są to pozytywne nerwy i emocje.
Martyna Szmajdowicz, l.10

znano natomiast Sandrze Słaba i Oli
Nowak. Zabawy sportowe również
wzbogacone
zostały
nagrodami.
Umiejętności dzieci podziwiali rodzice uczestników a także opiekunowie
i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkania były okazją do integracji grup świetlicowych.
D. Pytlak

Lubię spotykać
się z przyjaciółmi, ostatnio
na zakończenie
roku szkolnego byliśmy na
pizzy, wymyślamy układy taneczne na
trampolinie. Uwielbiam taniec, przychodzę w każdej wolnej chwili. U nas
w szkole jest spokojnie, na razie nie widzę problemów z którymi borykaliby się
moim znajomi.
Partycja Powązka l. 17
Tańczę już od
6 lat, taniec
uczy pokory.
Taniec to sposób na rozładowanie stresu. Owszem
dostrzegam problemy młodych ludzi
i zagrożenia związane z używkami. Ludzie moim zdaniem robią to świadomie
ale nie zdają sobie sprawy z ogromu
konsekwencji. Każdy człowiek powinien
mieć pasję, która staje się motywacją
do działania.
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Pierwsze ścieżki
dydaktyczne już
w październiku
Trzy lata temu pojawił się pomysł
uporządkowania lasku w centrum
Żabiej Woli. To droga skrótowa do
osiedli i sąsiednich miejscowości.
Także idealny teren rekreacyjny. Samorządowcy chcą, by w tym miejscu
pojawiły się ścieżki dydaktyczne.
3 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa,
między innymi Piotr Kacprzak oraz
władze gminy.

zyskał akceptację i jest na liście rankingowej. W lasku pojawią się tablice informacyjne, ławki, tropy, ślady
zwierząt, informacje przyrodnicze
w ciekawej formie, które zainteresowałyby tych, którzy odwiedzą to
miejsce. Realizacja ścieżek planowana jest na dwa lata. JN

O wakacyjnym bezpieczeństwie
dzieci, ostatnich wydarzeniach czyli
napadach na tak zwanego śpiocha
z szefem policji w Żabiej Woli, Cezarym Lesiewiczem, rozmawia Justyna Napierała
Panie komendancie pierwsze
pytanie dotyczy najmłodszych.
Dzieci miały dużo wolnego,
wakacje były piękne, upalne,
czy bezpieczne na terenie gminy Żabia Wola?

Gmina zadanie to złożyła do dofinansowania z projektu Lider. Wniosek

Dobre, przejezdne drogi poprawiają
komfort życia w małych miejscowościach. W Żabiej Woli pomimo kapryśnej aury poprawiane i poszerzane są
chodniki przy ulicy Głównej. Dobiegła
końca inwestycja na odcinku SłubicaOddział. - Jesteśmy na etapie odbiorów technicznych - informuje Elena
Niedźwiecka z urzędu gminy.

gruntowa na odcinku Kaleń - Lisówek. To 1400 metrów utwardzonego szlaku, podobnie ulica Strażacka
w Bartoszówce.
W Lasku, Petrykozach, Piotrkowicach,
Siestrzeni i w Kaleni pojawiły się
nowe przystanki autobusowe. Koszt
każdego przystanku razem z instalacją to około 4 tysiące złotych. JN

Na odcinku blisko 1200 metrów pojawiła się nakładka asfaltowa, umocnione zostały rowy. W październiku
oficjalne
zakończenie
inwestycji
na odcinku Żabia Wola - Żelechów.
Nową nawierzchnię zyskała droga

Szarlotki i róże
- LGD zaprasza
Trwają przygotowania do Dnia Szarlotki i Różanych Szlaków w Żabiej
Woli. Smakosze szarlotek mogą już
się cieszyć spoglądając w kalendarz
na dzień 10 października. Kolejne
różane szlaki pojawią się 23 października. Na obydwa spotkania zaprasza
Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego.
Podczas święta szarlotki odbędzie
się tradycyjny konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami. Tego dnia
wystąpią także wyjątkowo silni mazowieccy mężczyźni, w reprezentacji
strong man. Jury wyłoni zwycięzców
konkursu fotograficznego, a na koniec
odbędzie się pokaz baniek mydlanych.
Tymczasem 23 października kolejna

tów. Bowiem bandyta szybko działa
i ucieka. Najprostsze rozwiązanie dokumenty, kluczyki zabrać ze sobą
do sypialni.
Od kiedy występują te kradzieże?

Najprawdopodobniej pierwsze ścieżki
pojawią się w październiku. W miejscu zielonym będą mogły odbywać
się zajęcia z geografii, przyrody czy
edukacji ekologicznej. Nadleśnictwo
zezwoliło na pobudowaniem ścieżki
i posadowienie eksponatów.

Drogi wyglądają
lepiej

Wakacje w policyjnej statystyce

edycja wspomnianych Różanych Szlaków. Wszyscy uczestnicy będą dekorować lokalne szlaki pięknymi różami.
Będzie kilkaset nowych kwiatów.
Akcja rozpocznie się w Bartoszówce
o godzinie 10 przy OSP. - Trzy osoby zapisane otrzymają nieodpłatnie
sadzonki, które posadzą w pasie
przydrożnym przy swoich posesjachzachęcają do uczestnictwa Dorota Tyszkowska i Witold Czuksanow
z LGD Ziemia Chełmońskiego. JN

Dzieci były bezpieczne, nie zanotowaliśmy przestępstw z udziałem
dzieci. Wakacje były pod tym względem spokojne. Choć mamy na terenie gminy kilka dzikich kąpielisk, nie
mieliśmy utonięć. Dość często bywaliśmy w terenie, gdzie znajdują
się dzikie kąpieliska, między innymi
w Ojrzanowie. W okresie trwania
roku szkolnego rozmawiamy na
temat zagrożeń, ta wiedza chyba
przyniosła skutek. Były prowadzone kontrole w sklepach, nie było
sprzedaży alkoholu nieletnim.
Panie
komendancie
zmorą
ostatniego czasu, są tak zwane kradzieże na śpiocha, co to
oznacza? Jak sobie pomóc?
Kradzieże na śpiocha to włamania
do mieszkań w nocy. Sprawcy wykorzystują sen mieszkańców. Najprawdopodobniej wcześniej obserwują właścicieli, ukierunkowani są
na kradzieże luksusowych aut. Włamują się do budynku z którego kradną dokumenty i kluczyki. Przy okazji
kradną urządzenia takie jak laptop
czy aparat fotograficzny. Wsiadają
do samochodu i odjeżdżają.
Przede wszystkim nie należy zostawiać na dole w korytarzu, w kuchni
kluczyków od auta czy dokumen-

REDAKCJA
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Justyna Napierała J&A Media,
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ul. Północna 10 m. 1,
96-320 Mszczonów
redakcja
ul. Partyzantów 5
96-300 Żyrardów

Na naszym terenie takie zdarzenia mają miejsce od kwietnia tego
roku. Mięliśmy już 9 kradzieży.
Najprawdopodobniej pojawiła się
u nas grupa przestępcza, grasująca
na terenie garnizonu stołecznego.
Teraz obserwujemy, że przenieśli
się też do powiatu sochaczewskiego.
Czy bandyci okaleczyli kogoś?
Nie, ich celem jest kradzież samochodu. Mieliśmy przypadek spłoszenia sprawców, idą żeby dokonać kradzieży. Należy też uczulić
wszystkich sąsiadów, by byli czujni,
zwracali uwagę na obco wyglądające osoby. Jeżeli na dole mieszkania
dysponujemy alarmem należy włączyć go na noc.
W jakim
ochrona?

czasie

przyjeżdża

Twierdzi, że przyjeżdża w ciągu
3 do 5 minut. W tych przypadkach
napadów rabunkowych nie zdarzyło się by ktoś z firm ochroniarskich
coś widział. Jeżeli mamy kradzieże
z włamaniem w dzień to przyjeżdżają.
W nocy najczęściej alarmy są załączane na dźwięk, nie na powiadamianie ochrony. Sprawcy działają
najczęściej w godzinach od 2 do 4
rano.
Teraz
podejmujemy
działania
prewencyjne, wzmożone patrole
i obserwację. Pewne tropy już się
pojawiły. Policjanci nad nimi pracują. Prosimy też mieszkańców
o zwracanie uwagi na obce pojazdy, obcych ludzi, o zapisywanie numerów. To bardzo pomaga.
W przypadku jakiś niepokojących
przypuszczeń powinniśmy niezwłocznie zawiadomić policję.
Dziękuję za rozmowę.

Redaktor Naszelny:
Justyna Napierała
Projekt i wykonanie:
Wydawnictwo Appen
(www.appen.pl)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania
tekstów.
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Stefania Dziewulska doprowadziła do powstania szkoły,
teraz będzie jej patronką
17 października będzie dla nas
wielkim dniem, historycznym dniem
w naszej szkole - mówi dyrektor
Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie
Barbara Owczarek. To właśnie tego
dnia placówka otrzyma imię Stefanii Dziewulskiej, a szkole przekazany zostanie sztandar.
Stefania Dziewulska wraz z mężem Stefanem po osiedleniu się
w Ojrzanowie krzewili kulturę,
doprowadzili do powstania szkoły

podstawowej. Poświęcili się społecznej pracy w XIX wieku. Stefan
Dziewulski utworzył straż pożarną, Stefania zapragnęła założyć
i wybudować szkołę. W 1902 roku
architekci rozpoczęli pracę nad
projektem obiektu, szkoła gotowa
była w 1905 roku. Stała się szansą
na pobudzenie do nauki, edukacji
dzieci.
Stefania zatrudniła nauczycieli,
którym zapewniła mieszkanie, wyżywienie i osobę do pomocy. To patriotka, która również sprowadziła
na te tereny lekarza. Wówczas
społeczność trawiła śmiertelna
szkarlatyna. W 1926 roku zmienia
się sytuacja rodziny Dziewulskich,
Stefania wraz z mężem decydują
się sprzedać majątek a szkołę przekazać państwu. Tak też się dzieje.
Szkoła ciągle jest miejscem spo-

Mieszkańcy Żabiej Woli na Święcie
Młodości i pomocy w Kuklówce
Tradycyjnie na koniec wakacji młodzi
ludzie z Kuklówki zaprosili na festyn.
Tym razem Święto Młodości połączone zostało ze zbiórką pieniędzy
na rzecz powodzian. - Bawcie się
w duchu radości, przyjaźni i zrozumienia - mówił podczas otwarcia festynu
organizator Wojciech Niedziński. Pomimo kapryśnej pogody w niedzielę 26 sierpnia dopisała publiczność.
Podczas trwania festynu można było
wziąć udział w loterii fantowej z której
połowa dochodu zasili konto potrzebujących. Na scenie nie zabrakło artystów, wystąpiła między innymi grupa
Siostry Jeremiasza. Z trzema siostrami
przyjechał tato i Jeremiasz. Rodzina
koncertuje po całej Polsce. Cieszą się

z tych wydarzeń i jak mówią ich siła,
siła prezentowanej przez nich muzyki tkwi właśnie w rodzinie. W sumie
Jeremiasz ma ośmioro rodzeństwa.
Zespół za swój występ otrzymał duże
brawa, brawo też dla organizatorów
za pomysł pomocy tym, którzy w powodzi stracili dorobek życia. JN

tkań, tutaj można podyskutować,
posłuchać historycznego wykładu
a z czasem nawet posłuchać radia.
Dziewulscy sprzedają majątek
w Ojrzanowie i przenoszą się
do Warszawy. Szkoła jest własnością państwa, ciągle uczą się
w niej dzieci, to ważny ośrodek
nauki - podkreśla dyrektor Barbara
Owczarek. Szkoła dziś nieco rozbudowana ale ciągle z duszą. W 2005
roku obchodzono stulecie powsta-

Sołtysem miał
zostać Paweł,
jest Małgosia
Pomimo młodego wieku, już od 12
lat jest sołtysem. Takim stażem
może się pochwalić Małgorzata Majewska z Bieniewca. Przyznaje, że
początkowo tę rolę społeczną miał
pełnić jej mąż Paweł. W konsekwencji jednak jak przystało na szefa domowego ogniska to ona zdecydowała się zająć pracą sołtysa.
Małgorzata oprócz pracy społecznej
zajmuje się gospodarstwem rolnym. Razem z mężem prowadzą je
od lat, ciągle powiększają. - Jesteśmy nastawieni na bydło mleczne,
to gospodarstwo zmechanizowane,
współczesne, korzystające z unijnych
pieniędzy. Choć jak
mówi Małgorzata Majewska nie jest łatwo
uzyskać unijne euro.
Wszystko przez obszerną
biurokrację.
- Trzeba spełniać kryteria, wymogi. Unia
Europejska stawia na
dobrostan zwierząt podkreśla sołtys Bieniewca. Przyznaje, że
ma dobre kontakty

nia placówki, podczas uroczystości
nastąpiło wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej fundatorce
placówki, Stefanii Dziewulskiej.
Później już społeczność szkolna
w wyniku głosowania zdecydowała, że właśnie Stefania Dziewulska
będzie patronem szkoły. Wśród
kandydatów znaleźli się też: Jan
Kochanowski i Hans Christian Andersen. Imię Stefanii Dziewulskiej
uzyskało ponad 95 procent głosów.
JN

z ludźmi, zawsze można dojść do
porozumienia, nawet w trudnych
sprawach.
Poza gospodarstwem pani sołtys
razem z mężem wychowują trójkę
dzieci: Karolinę, Piotra i Gabrysię.
Co sądzi o rozwoju swojej miejscowości?
- Nie jest źle - mówi. Każdego roku
coś nam przybywa. Mamy sieć telefoniczną, internet, wodociąg,
drogę, gmina wykupiła teren pod
oczyszczalnię ścieków, pojawiły się
słupy oświetleniowe. Tych mogłoby
być więcej. Trzeba doświetlić jeszcze ciemne punkty przy ulicy Chełmońskiego - dodaje na zakończenie
rozmowy, Małgorzata Majewska.
Pani sołtys co ciekawe jest z zawodu pielęgniarką. JN
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Termy, wyjazdy, sztuka na miejscu, zabawa, wakacje z Domem Kultury
Dzieci z Żabiej Woli nie mogły się
nudzić podczas tegorocznych wakacji. Czas jak zawsze organizował
im Dom Kultury.

ganizowane były też wyjazdy do
kina, do Term w Mszczonowie,
czy do ciekawych mazowieckich
miejsc.

Młodzi ludzie zarówno na miejscu
bawiąc się, uczestnicząc w zajęciach plastycznych, sportowych
spędzali swoje wolne chwile. Or-

Każdego dnia Dom Kultury tętnił
życiem radosnych maluchów. Codziennie przychodziło przynajmniej
kilkanaście osób. JN

Szkoła językowa zorganizowała wakacje dla dzieci
W tym roku po raz drugi już, ale
z pewnością nie ostatni grupa językowa działająca prężnie m.in. w Gminnym Domu Kultury w Żabiej Woli ruszyła po wiedzę i na podbój Tatr.
Troszkę zaspani ale pełni energii spotkaliśmy się 27.VI. o siódmej rano.
Przez chwilę teren Domu Kultury wyglądał jak poligon pełen bagaży, pełnych energii i chęci do nauki i zabawy
uczestników kolonii.
Podczas wyjazdu dzień po dniu stawialiśmy wspólnie czoła, gramatyce
języka angielskiego. Jak niezłomni żołnierze łamaliśmy bariery komunikacji
językowej. A wszystko to w pięknym
otoczeniu przyrody, gór i z widokiem
na Giewont za oknami naszych pokoi
i sal zajęciowych. Ale to nie wszystko były i cięższe chwile np. wejście
na Czarny Staw okupione odciska-

mi, bólem nóg i jękami uczestników
i lektorów. Wszyscy mile wspominamy
Kalatówki, Dolinę Jaworzynki i Suchej
Wody, spacerek ścieżką pod Reglami,
Wielką Krokiew i ekscytujący zjazd
z Butorowego Wierchu wyciągiem
krzesełkowym. Najlepszym jednak ze
zdobytych szczytów był „szczyt dobrej
zabawy” w największym parku wodnym Tatralandia. Wspomnieć należy iż
nasi słuchacze to osoby utalentowane,
z wielką wyobraźnią i inwencją twórczą którą zaprezentowali projektując
i prezentując odzież ekologiczną na
pokazie mody. Uczestników kolonii językowej w Murzasichlu 2010 serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wspólnie
spędzone chwile doli i niedoli i zapraszam do obejrzenia zdjęć w galeriiwww.ojoperfect.pl
Milena Stankiewicz, Ośrodek Języków
Obcych Perfekt w Żabiej w Woli
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