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Konwent w sprawie e -rozwoju

Wybory sołtysów

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci
miast spotkali się na kolejnym konwencie by dyskutować o e-rozwoju, nowych
technologiach wprowadzanych w gminach.
Podczas konwentu, który odbył 6 maja
w grodziskim Centrum Kultury omówione
zostały dwa projekty dotyczące budowy baz
wiedzy o Mazowszu oraz rozwoju e-administracji w regionie. W ich realizację zaangażowanych jest 90 procent samorządów
z Mazowsza, wśród nich Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, Puszcza Mariańska. Podczas spotkania
zaprezentowane zostały postępy prac w obu
projektach. Omówione zostały też prawa
i obowiązki partnerów projektu oraz plany
na przyszłość.
- Projekty to dla samorządów ogromne
wyzwanie. Powstawały one na podstawie
konsultacji z samorządowcami. Ideą jest
budowanie społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwa, które będzie potrafiło
przetwarzać informacje za pomocą nowo-

Gmina Żabia Wola zakończyła wybory
sołtysów. Mieszkańcy 41 wsi składających
się na naszą Gminę wybierało 32 sołtysów. W kolejnych wydaniach „Naszej
Gminy” będziemy przedstawiać sołtysów
– zarówno nowe postacie jak i tych wybranych po raz kolejny. Zakończone wybory
stanowią okazję do zaprezentowania każdego z sołectw. Jako społeczność gminy
powinniśmy przecież znać się nawzajem,
wiedzieć więcej o sytuacji i dorobku sąsiadów – obywateli gminy Żabia Wola.
W dalszej części biuletynu przedstawione zostały dwa pierwsze sołectwa –
Bartoszówka oraz Bieniewiec.

czesnych technologii. Strategia zakłada
utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej. Ważne jest wzmocnienie innowacji w badaniach, wspieranie
rozwoju i tworzenie nowych miejsc pracy.
Zrównoważony rozwój, lepsza jakość życia
pozwalają na wyrównywanie dysproporcji
społecznych. Dlatego tak ważne są umiejętności posługiwania się informacją, jej
pozyskiwanie i przetwarzanie.
Mieszkańcy powinni mieć dostęp do
nowych technologii. Należy pracować nad
zaufaniem i dostępnością do informacji.
Niezbędna jest wysoka jakość, wartość i różnorodność. Oferta powinna być maksymalnie szeroka. Uczestnicy spotkania stwierdzili,
że trzeba uporządkować niektóre rozwiązania,
omówili tematykę strategii e- rozwoju (społeczeństwa informacyjnego) w województwie mazowieckim oraz wdrażania ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
JN

Kaplica w przebudowie
Kaplica św. Alberta w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefinie
jest w trakcie remontu. Trwa rozbudowa,
budynek będzie mieć także nowy dach. Na
czas remontu zawieszone zostały niedzielne Msze Święte, nabożeństwa odprawiane
są w kościele w Żelechowie.
Najprawdopodobniej latem kaplica
zostanie przykryta dachem. Prace jak
informuje ksiądz Henryk Ciołkowski, proboszcz parafii w Żelechowie rozpoczęły
się 7 kwietnia. To miejsce ważne dla

mieszkańców bowiem gromadzi wiernych
z tej części gminy. Tutaj także odprawiane
są nabożeństwa z okazji rozpoczęcia czy
zakończenia roku szkolnego.
Kaplica została wybudowana w 1980
roku z inicjatywy ówczesnego księdza
proboszcza Stefana Milewskiego, tego
roku także ksiądz Grzegorz Cwajda odprawił pierwszą Mszę Świętą. Od tego czasu
kaplica pełni rolę miejsca modlitwy, nabożeństw.
JN

Nie unikniemy urbanizacji
Urbanizacja
j w ppodwarszawskiejj miejscoj
wości jest nieunikniona. Żabiej Woli przybywa mieszkańców. Każdego roku wydawanych jest blisko 200 nowych pozwoleń
na budowę domów. Więcej na ten temat na
stronie 5, w wywiadzie z wójt gminy Haliną
Wawruch.
Dzień Dziecka u Prezydenta
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Józefinie Dzień Dziecka spędzili u Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Tego dnia wzięli także udział
w akcji ,,Cała Polska Czyta Dzieciom”. Więcej na stronie 7.

Radosna Szkoła
Gmina Żabia Wola skorzysta z ogólnopolskiego programu rządowego budowy placów
zabaw dla dzieci ,,Radosna Szkoła”. - W ramach tego zadania pojawią się dwa place
zabaw, przy szkołach w Józefinie i Skułach
- poinformowała podczas sesji Rady Gminy
26 kwietnia, wójt Halina Wawruch.
Prace inwestycyjne rozpoczną się najprawdopodobniej w wakacje, nieobecność
w tym czasie dzieci w szkołach usprawni
budowę i zwiększy bezpieczeństwo najmłodszych. Duży plac zabaw będzie
kosztował około 200 tysięcy złotych, zaś
mniejszy około 120 tysięcy złotych.
Utworzone place zabaw będą to miejsca z atestowanymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy dla dzieci na świeżym
powietrzu, ustandaryzowane, będą obejmowały odpowiednie zagospodarowanie
terenu pod place zabaw oraz zakup i montaż urządzeń. Zadanie będzie obejmowało
odpowiednie zagospodarowanie terenu
pod place zabaw oraz zakup i montaż
atestowanych urządzeń przeznaczonych
do zabawy na świeżym powietrzu.
JN
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Maciej Stuhr recytował dla Wojciecha
Siemiona
Minął rok od tragicznej śmierci Wojciecha
Siemiona, aktora, któryy swoje
j życie
y
zwiąą
zał z Petrykozami i Żabią Wolą. W rocznicę
jego śmierci odbył się specjalny koncert
poświęcony pamięci artysty. Relacja na
stronie 7.

Odcinek z Józefiny do Grodziska
Mazowieckiego w remoncie
Uwaga kierowcy, odcinek drogi z Józefiny
do Grodziska Mazowieckiego jest modernizowany. To szlak bardzo uczęszczany
przez mieszkańców. Łączy bowiem gminę
z miastem powiatowym. Wyremontowane
zostanie 1100 metrów drogi. Więcej na
stronie 2.
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Witam serdecznie Państwa w kolejnym wydaniu gazety ,,Nasza gmina Żabia Wola”. Pomimo ,że zbliżają się
wakacje dla samorządu to czas prac związanych przede
wszystkim z remontami dróg. Drogi po tegorocznej zimie
uległy znacznej degradacji. W przebudowie jest odcinek z Józefiny do Grodziska Mazowieckiego, znacznie
poprawi się bezpieczeństwo. Szczególnie ważne jest to
dla najmłodszych mieszkańców, którzy podążają tędy do
swoich szkół.
Drodzy mieszkańcy to już rok, jak nie ma z nami Wojciecha Siemiona, naszego wybitnego aktora, mieszkańca gminy. Chcieliśmy uczcić jego pamięć, dlatego też został zorganizowany specjalny
koncert, podczas którego prezentowana była książka pt. „Wieża malowana”. Jest to zbiór
wspomnień o Wojciechu Siemionie, spisanych przez przyjaciół.

gogiczne dla rodziców. Szkoła na realizację programu otrzyma ponad 785 tysięcy
złotych. Ponadto każde dziecko dostanie
materiały promocyjne.
Placówka otrzyma także: 3 laptopy,
kserokopiarkę, sprzęt audio, mikrofony,
kamerę cyfrową, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, meble do gabinetu logopedycznego, przyrządy do prowadzenia
zajęć. W najbliższym czasie jak informuje
dyrektor szkoły Marzena Pytlak podpisana
zostanie umowa na finansowanie. Co ciekawe projekt ten nie zakłada finansowego
wkładu własnego, szkoła użycza jedynie
sale lekcyjne.

Popularna gierkówka w remoncie, na
wysokości Radziejowic powstaje węzeł,
w Mszczonowie kładka i tunel. Występują
zmiany w organizacji ruchu, co powoduje
duże utrudnienia dla kierowców. Czasowo
zwężane odcinki korkują ruch. Trzeba uważać i stosować się do znaków.
Na terenie gminy Mszczonów prowadzony jest poważny zakres robót, powstaje
tunel w ulicy Skierniewickiej. W planach
drogi serwisowe. Mszczonów i Radziejowice połączą się nową drogą. Z głównego
ronda będzie można jechać w kierunku
Błonia, bez konieczności wjazdu na drogę krajową numer osiem. Radziejowicki
węzeł tymczasem będzie przypominać ten
istniejący w Jankach. Inwestycja która już
trwa będzie polegała na podniesieniu kra-

jowej ósemki i wykonaniu pod nią ronda
dla obsługi ruchu lokalnego. Następnie
wykonany zostanie nowy odcinek drogi
wojewódzkiej 579.
Trasa katowicka ma stać się drogą
ekspresową. Ta inwestycja a więc także
utrudnienia z nią związane zapowiadane
są na dwa sezony. Komunikacja drogowa
zatem zmienia się. Znacznej poprawie uległo połączenie komunikacyjne gmin Żabia
Wola i Mszczonów. Trakt Tarczyński przyniósł oczekiwany efekt, nowa droga liczy
ponad osiem kilometrów. Jest najwyższej
jakości. Trakt Tarczyński połączył trasę
katowicką z krakowską. Swobodnie można
dojechać z Piotrkowic, czy Grzegorzewic
do Mszczonowa.
JN

JN

Trwa remont drogi do Grodziska
Mazowieckiego
Trwa remont drogi z Józefiny do Grodziska Mazowieckiego. Odcinek ten łączy
drogę krajową z miastem powiatowym
z drogami wojewódzkimi przebiegającymi przez Grodzisk Mazowiecki. To ważny
komunikacyjnie szlak, tą drogą podróżują
dzieci do szkół.
Prace modernizacyjne rozpoczęły się
w kwietniu, roboty na terenie gminy potrwają do końca sierpnia. Zakres prac jest
duży, powstaje między innymi chodnik.
Droga ta będzie budowana w tym roku
w dwóch etapach. Trwają właśnie formalności związane z modernizacją odcinka

Wójt Ż
Żabiej Woli Halina Wawruch

Utrudnienia na trasie katowickiej

Szkoła Podstawowa z Józefiny ma
pomysł i dostała pieniądze
Szkoła Podstawowa z Józefiny wywalczyła unijne pieniądze na realizację
projektu edukacyjnego. Realizacja tego
zadania zaplanowana jest na dwa sezony
szkolne, rozpocznie się we wrześniu 2011
roku.
W ramach przygotowanego programu
zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw. Projekt dotyczy blisko 180 uczniów
klas 0-3. Na początku przeprowadzone
zostanie badanie w zakresie dojrzałości
szkolnej. Później planowane są między
innymi zajęcia teatralne z bajkoterapią,
zajęcia ruchowe, muzyczne, wyrównawcze z matematyki, taneczne, komputerowe, logopedyczne. Zaplanowane zostały
także konsultacje psychologiczno - peda-

Za nami pierwsza z dużych imprez tego sezonu Festyn Żabiowolski, bardzo się udał,
była piękna pogoda, przyszło wielu mieszkańców, przyjechali goście spoza gminy. Kabaret Rak rozbawił wszystkich. Było wesoło i sympatycznie. Przed nami teraz dożynki.
Szanowni Państwo, w gazecie znajdziecie też informację dotyczącą urbanizacji i kierunków rozwoju gminy. W najnowszym wydaniu dalsze plany Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące realizacji zadania mającego na celu wspieranie młodych ludzi
poprzez sztukę. Na koniec Drodzy Państwo mam dobrą informację od naszej Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego, do LGD przyłączyły się kolejne gminy: Jaktorów
i Nadarzyn. W gazecie też wykaz naszych sołtysów, już jesteśmy po wyborach. Sołtysi
rozpoczęli pracę w nowej kadencji.
Życzę Państwu ciekawej lektury i fantastycznych wakacji!
Serdecznie pozdrawiam,

z Grodziska Mazowieckiego do Józefiny.
Wyremontowane odcinki połączą prace
w kolejnych latach. Chodnik znacznie
poprawi bezpieczeństwo. Pierwszy 400
metrowy odcinek został wyremontowany
w zeszłym roku. Cztery i pół miliona złotych to koszt pierwszego etapu zadania,
dotyczy remontu drogi na terenie gminy
Żabia Wola. Dwieście tysięcy złotych
Rada Gminy Żabia Wola zdecydowała się
przekazać z budżetu gminy na remont tej
drogi. Przebudowywany odcinek na terenie Żabiej Woli liczy 1100 metrów.
JN

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Żabia Wola ogłasza
nabór na stanowisko urzędnicze
do Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
Praca na zastępstwo
(na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).
Wymagane wykształcenie: wyższe lub średnie
kierunek budownictwo (również w trakcie studiów)
lub wykształcenie wyższe kierunek administracja.
Termin składania dokumentów:
do dnia 29 czerwca 2011r. do g
godz.11.00
w pokoju nr 6 (kancelaria) Urzędu Gminy Żabia Wola,
ul. Główna 3.
Pełnyy tekst ogłoszenia
g
zamieszczonyy został
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żabia Wola
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
Szczegółowe informacje można uzyskać również
pod nr tel. 46 857 81 81 wew. 34 lub 13
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Po wyborach - czym władają nasi sołtysi
WYKAZ SOŁECTW GMINY ŻABIA WOLA
SOŁECTWO I W NAWIASIE
MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCE
W SKŁAD SOŁECTWA

IMIĘ, NAZWISKO
SOŁTYSA

Bartoszówka

Mariusz Sztompka

Bieniewiec

Małgorzata Majewska

Bolesławek

Krzysztof Michałowski

Bukówka (Nowa Bukówka, Stara
Bukówka, Rumianka)

Alina Kliszczyńska

Ciepłe
(Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Grzmiąca)

Jarek Wyszpolski

Grzegorzewice

Anna Nazaruk

Grzymek

Ewa Centkowska

Huta Żabiowolska
(Huta Żabiowolska, Józefina)

Edward Sarecki

Jastrzębnik

Bogdan Mizia

Kaleń

Bożena Olszewska

Kaleń-Towarzystwo

Tomasz Malinowski

Lasek

Anna Rastawicka-Flis

Musuły

Jacek Jałowiecki

Oddział

Jolanta Godlewska

Ojrzanów

Elena Niedźwiecka

Ojrzanów-Towarzystwo
(Ojrzanów-Towarzystwo, Lisówek)

Bogdan Bęza

Osowiec (cz. wsi Osowiec)

Krystyna Majewska

Osowiec Parcela (cz. wsi Osowiec)

Stanisława Mamcarz

Petrykozy (Petrykozy, Redlanka)

Mirosław Sadkowski

Pieńki Słubickie

Danuta Wacławek

Pieńki Zarębskie

Beata
Hetllinger–Lasota

Piotrkowice

Sławomir Piernik

Siestrzeń

Maria Sikorska

Skuły

Anna Kuś

Słubica A

Władysław Łyszkowski

Słubica B
(Słubica B, Słubica Dobra)

Mieczysław Iwański

Słubica-Wieś

Mirosław Galiński

Władysławów
(Władysławów, Przeszkoda)

Jan Skorupiński

Wycinki Osowskie (Wycinki
Osowskie, Zalesie)

Janusz Wigier

Zaręby

Tadeusz Gołębiewski

Żabia Wola

Henryk Chmiel

Żelechów

Roman Małecki

Bartoszówka
Mariusz Sztompka objął funkcję
sołtysa Bartoszówki. W wyborach,
jakie odbyły się 8 maja pokonał
dwoje kontrkandydatów. Zdobył
18 głosów. Zastąpił urzędującą
w zeszłej kadencji Małgorzatę Świdlicką. Mariusz Sztompka od roku
Mariusz Sztompka jest zameldowany w gminie Żabia
Wola. Trafił tutaj w 2001 roku, razem z rodziną przeniósł się z Warszawy. Tutaj pobudował
swój dom i rozpoczął także pracę społeczną.

Jak mówi wszystko zaczęło się przy okazji zbierania
podpisów w sprawie remontu ulicy Pałacowej. - Chcieliśmy poprawy drogi i udało się. Teraz prowadzony jest
tam remont, nawierzchnia zyska asfalt. Mariusz Sztompka nigdy wcześniej nie zajmował się pracą samorządową, z zawodu jest płetwonurkiem.
Bartoszówka zdaniem sołtysa kojarzy się przede
wszystkim z pięknym zielonym leśnym terenem. Tutaj
funkcjonuje znana straż pożarna. W planach sołtysa
budowa placu zabaw. Jak mówi coraz więcej młodych
małżeństw sprowadza się do Bartoszówki, potrzebne jest
miejsce zabaw dla najmłodszych. Na razie przygląda się
pracy samorządu. 21 czerwca po raz pierwszy jako sołtys zadebiutuje na sesji Rady Gminy. Będzie okazja do
spotkania się i porozmawiania -kończy naszą rozmowę
sołtys Mariusz Sztompka.
Wieś Bartoszówka istnieje od 1878 roku, jest dawną
kolonią napływowej ludności rosyjskiej. Dobra te skonfiskowano po Powstaniu Styczniowym ukazem carskim
z 1864 r. i przekazano na rzecz rządu rosyjskiego,
a ten przekazał je gen.Skobelewowi. Generał przekazał ziemię sprowadzonym w 1878 roku 34 rodzinom,
rosyjskim. Wieś nazwał Skobelówką. Po I-szej wojnie
światowej za sprawą starosty Powiatu Błońskiego Czaykowskiego zmieniono nazwę wsi na Bartoszówka – na
cześć bohatera Powstania Kościuszkowskiego Bartosza
Głowackiego (rocznik statystyczny Królestwa Polskiego
z 1913r).
Aktywni przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, mający swoją siedzibę w Bartoszówce, Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Skułach, rada sołecka i wielu
mieszkańców sołectwa uczestniczyli w 2005 roku
w opracowaniu Planu Rozwoju Miejscowości Bartoszówka (zaktualizowanego w 2010 roku), określającego
główny kierunek rozwoju miejscowości w działaniach
długofalowych. Przygotowanie dokumentu poprzedziło poznanie historii, inwentaryzacja i diagnoza stanu
obecnego a następnie określenie planu rozwoju na
przyszłość. Plan ten wymagany był do wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych na
działania mające wpływ na poprawę, jakości życia na
obszarze wiejskim. Co się w tym czasie zmieniło? O co
wzbogaciła się wieś?
Pierwszy etap powstania boiska sportowego zakończony został w 2005 roku przy unijnym 70% refinansowaniu, drugi w 2010 roku po kolejnym dofinansowaniu.
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi ze
Skuł do Grzegorzewic (ulica Pałacowa), gotowa była
w 2007 roku. Składane dwukrotnie wnioski, pomimo
poprawnego przygotowania nie doprowadziły do realizacji z powodu wyczerpania funduszy unijnych. Złożony
po raz trzeci wniosek uzyskał szansę na pomoc z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Trwa obecnie przebudowa ulicy Pałacowej. Zmiana nawierzchni
następuje także na ulicy Okrężnej i Strażackiej.
Od 2008 roku udostępniony jest mieszkańcom publiczny punkt dostępu do Internetu – siedem stanowisk komputerowych ustawionych zostało w remizie
strażackiej.
Sołectwo zamieszkuje 200 osób w 62 domach
mieszkalnych stanowiących własność prywatną, w tym
w 42 siedliskach rolniczych.Gospodarstwa rolne zajmują blisko 216 hektarów. Największą liczbę stanowią
gospodarstwa do 1, 5 ha – jest ich 42, do 3 hektarów
jest 31, do 6 ha jest 16 gospodarstw, jedno jest siedmio-hektarowe i dwa powyżej 15 ha.
Wieś Bartoszówka zajmuje 705, 3489 ha, z czego
412, 32 ha stanowią lasy (58% powierzchni), udział
roli wynosi 31, 06% tj. 218, 93ha, tereny zabudowane
zajmują 1, 36% powierzchni sołectwa.
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Od wschodu i zachodu Bartoszówki leżą kompleksy leśne objęte ochroną przyrody – Uroczysko Skuły
Zachód i Uroczysko Skuły Wschód – leśne rezerwaty
przyrody włączone administracyjne w roku 2001 w granice obrębu Bartoszówka.
Bieniewiec
Wybory w Bieniewcu odbyły
się w poniedziałek 16 maja. Małgorzata Majewska po raz czwarty
została wybrana sołtysem swojej wsi. - Przy drugich wyborach
sołeckich pojawił się stres, teraz
było już spokojnie -przyznaje pani
Małgorzata. Miała 28 lat kiedy po
Majewska raz pierwszy objęta tę funkcję.
Małgorzata Pani sołtys zawodowo zajmuje
się rolnictwem. Jest dumna ze swojej miejscowości.
-Pomimo, że nieopodal Bieniewca znajduje się trasa
katowicka u nas jest cicho. Mamy trochę gospodarstw
rolnych ale też osiedle rekreacyjne przylegające do
zalewu. Wieś jest zadbana, droga została utwardzona. Przede wszystkim zaś nasi mieszkańcy są ze sobą
zżyci, mamy przyjacielskie relacje - mówi Małgorzata
Majewska.
Pytana o plany na kolejne lata w pierwszej kolejności
wylicza konieczność oświetlenia ulicy Chełmońskiego.
Ważnym zadaniem jest budowa oczyszczalni ścieków.
W Bieniewcu zarezerwowana została działka pod ten
cel.- Ale na tę inwestycję musimy trochę poczekać
-dodaje pani sołtys.
Sołectwo Bieniewiec stanowi wieś o pow. ponad
192 ha, położoną na styku z gruntami wsi Wężyk w gminie Grodzisk Maz. W sąsiedztwie z Kuklówką Zarzeczną
w gminie Radziejowice oraz graniczy z miejscowościami Grzymek, Oddział, Nowa Bukówka i Osowiec w gminie Żabia Wola.
Komunikację do miejscowości zapewnia droga krajowa nr 8 z Warszawy do Katowic (tzw. Trasa katowicka lub „gierkówka”) oraz dwie drogi gminne asfaltowa
ul. Chełmońskiego i utwardzona ul. Zagrodowa. Dojazd
do poszczególnych nieruchomości zapewniony jest
gruntowymi drogami wewnętrznymi. Pozostałe drogi
wewnętrzne są drogami gruntowymi.
We wsi zameldowanych jest 219 stałych mieszkańców. W sołectwie jest 125 zabudowań (mieszkalnych
i letniskowych). Położenie wsi jest dogodne dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Teren w znacznej części
uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, telefoniczną, internetową.
W Bieniewcu następuje rozwój zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z możliwością realizacji podstawowych usług, a wzdłuż drogi krajowej i w sąsiedztwie
można lokalizować osadnictwo wielofunkcyjne z możliwością powstania mikro i małych przedsiębiorstw.
Główni przedsiębiorcy już ulokowani to BALTOM oraz
BADA PAK i 9 podmiotów gospodarczych wpisanych do
ewidencji działalności gospodarczej w branży usługowej (7) i handlowej (2).
Wzajemna życzliwość sąsiedzka i poszanowanie
sprzyja wielu ważnym dla mieszkańców przedsięwzięciom podejmowanym w sołectwie: budowa sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej, dowóz dzieci do
szkoły w Józefinie – budowa zatoki przystankowej, akceptacja oczyszczalni ścieków, utwardzenie drogi przez
wieś z okopaniem rowami.
Najnowsza z inicjatyw dotyczy oferty dla dzieci i młodzieży, w trosce o ich zdrowe nawyki, pielęgnowania
dobrych sąsiedzkich zwyczajów.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.
Od 8 kwietnia do 30 czerwca trwa
w Polsce Spis Powszechny wg stanu na
dzień 31 marca 2011 godz. 24.00. W Żabiej Woli Gminne Biuro Spisowe powołało
do pracy czworo rachmistrzów. Codziennie
odwiedzają oni mieszkańców naszej gminy. Większość ludzi chętnie udziela odpowiedzi na zadane pytania, są jednak i tacy,
którzy nie wiedzą, co to spis, nie wiedzą,
czemu służy i kto jest rachmistrzem. Nie
zawsze są to starsi ludzie. Dlatego zdarzają się kłopotliwe sytuacje. Ludzie nie chcą
wpuścić do mieszkania rachmistrzów lub
udają, że ich nie ma w domu. Bywa, że
jedno miejsce rachmistrz musi odwiedzać
kilka razy.

Po przybyciu do respondenta rachmistrz okazuje identyfikator ze zdjęciem
i dowód osobisty. Niekoniecznie trzeba
zapraszać rachmistrza do domu, spisu
można dokonać np. w ogrodzie na ławce.
Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 r. nakłada obowiązek udzielenia informacji
objętych statystyką, a także ustala karę
grzywny, która może wynieść 5 tysięcy
złotych. Tak może się zdarzyć, gdy mieszkaniec odmówi spisu, nie spisał się za
pośrednictwem Internetu lub nie spisze
się z pomocą rachmistrza.
Kilka obowiązkowych pytań, które zadaje
rachmistrz to: miejsce zamieszkania, stan
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Spis w całości jest elektroniczny,
rachmistrz posługuje się elektronicznym
terminalem, na którym został zainstalowany odpowiedni program. Po wypełnieniu
ankiety wszystkie dane zostają przesłane
na główny serwer GUS-u i automatycznie
nie ma już do nich dostępu.
Wszelkich informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w Gminie Żabia Wola udziela
lider gminy, tel. 46 857 81 81, wew. 23.
Pod wskazanym numerem można także
potwierdzić tożsamość i wiarygodność
rachmistrzów oraz ich uprawnienia czy też
zgłosić uwagi dotyczące ich pracy.
AB

GOPS czeka na zatwierdzenie wniosku

Karta Dużej Rodziny

26 marca w Żabiej Woli w Domu
Kultury, odbyła się minikonferencja poświęcona problematyce Rodzin, którą
poprowadził wiceprzewodniczący naszego Gminnego Koła ZDR3+ Pan Edmund
Knyspel. Spotkanie to było częścią ogólnoeuropejskiego projektu ,,Tysiąc Twarzy
Rodziny” w ramach, którego w tym samym czasie wszystkie struktury lokalne
Europejskiej Federacji Dużych Rodzin, do
której należy nasze Koło, organizowały na
swoim terenie konferencje poświecone
rodzinie. Żabiowolskie Koło ZDR3+ jako
temat minikonferencji wybrało ,,Rodzina
i pieniądze”, gdyż kwestia finansów i gospodarowanie nimi są istotne dla każdej
rodziny. Naszym gościem - prelegentem
był Pan Krzysztof Łoskot, który wraz z małżonką Anną od wielu lat prowadzą warsztaty poświęcone małżeństwu i rodzinie
,,Małżeńskie Drogi”.
Wiele uwagi poświęcono na istotę jedności w małżeństwie właśnie pod kątem
spraw finansów często bardzo trudnych
decyzji i wyborów. Poruszone zostały zagadnienia związane z ryzykiem zaciągania
kredytów i możliwych innych alternatyw.
Szeroko rozmawialiśmy na temat powierzania pieniędzy dzieciom - jak nauczyć
je właściwego gospodarowania nimi,
mądrych wyborów, oszczędzania i przemyślanych decyzji. Temat pieniędzy jest
bardzo szeroki i spotkał się z zainteresowaniem przybyłych gości. Chętnie dzielili
się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z własnego życia.

cywilny, poziom wykształcenia, obywatelstwo, posiadane gospodarstwo rolne. Są
i takie pytania, na które można nie udzielić
odpowiedzi np.,: przynależność do Kościoła czy niepełnosprawność. Ilość pytań
jest zróżnicowana, w przypadku emerytów
pytań jest mniej, w przypadku osób aktywnych zawodowo, pytań jest więcej. Nie ma
obawy, że rachmistrz wykorzysta uzyskane
dane. Rachmistrzów obowiązuje tajemnica statystyczna i uzyskane informacje nie
mogą przedostać się do innych osób lub
instytucji. Dane spisowe objęte są ochroną prawną. Rachmistrz nie może dowolnie
dysponować, udostępniać osobom trzecim czy kopiować zebranych informacji.

Karta Dużej Rodziny
Gminne Koło Związku Dużych Rodzin
3 Plus z radością informuje, że dnia 29
marca 2011 roku Rada Gminy Żabia Wola
przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia
działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Żabia
Wola.
Uchwała wprowadza KARTĘ DUŻEJ
RODZINY, która umożliwia rodzinom, z co
najmniej trójką dzieci 50% zniżki na:
• Korzystanie z oferty kina w Ośrodku
Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
• Korzystanie z pływalni „WODNIK 2000”
w Grodzisku Mazowieckim.
• Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez Dom Kultury w Żabiej Woli.
Rodzinom Wielodzietnym posiadającym czworo i więcej dzieci, Karta daje
prawo do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na
terenie Gminy i z powrotem do miejsca
zamieszkania.
Wnioski o wydanie KARTY DUŻEJ
RODZINY można pobierać na stronie
www.3plus.com.pl, lub w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wniosek wraz z zaświadczeniem
z Urzędu Gminy potwierdzającym miejsce
zamieszkania oraz liczbę osób w rodzinie
należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Żabia Wola ul. Główna
5, tel.: 46 857 82 88. Ośrodek czynny Pn
w godz. 9-17, Wt-Pt 8-16. Bardzo prosimy o przekazanie powyższej informacji
wszystkim zainteresowanym.
Jednocześnie pragniemy wyrazić swoją wdzięczność i serdecznie podziękować
Pani Wójt Halinie Wawruch oraz Radnym
Gminy za zatwierdzenie uchwały i wprowadzenie w życie Karty Dużych Rodzin 3+.
Zarząd Gminnego Koła
Związku Dużych Rodzin 3+.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli po raz kolejny ubiega się
o wsparcie finansowe projektu, którego zadaniem jest walka z wykluczeniem
społecznym najmłodszych mieszkańców
gminy Żabia Wola. Fundusze pozwalają na
prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci
ale też umożliwiają kontakt z psychologiem czy pedagogiem. Wniosek GOPS
jest teraz opiniowany w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych.
W planach między innymi zorganizowanie zajęć tanecznych dla dziesięcioosobowej grupy dzieci. Zaplanowana została
także impreza integracyjna, w lipcu wyjazd
do Kazimierza. W grudniu GOPS chciałby
podsumować projekt, w planach również
zorganizowanie wspólnego spotkania
opłatkowego. Projekt koordynuje Agnieszka

Przybylska. Bożena Winnicka zajmuje się
dziećmi, w ofercie jest opieka psychologiczna oraz pomoc doradcy zawodowego.
Zajęcia przynoszą efekty, doskonale
integrują, młodzi ludzie mają zapewnioną
rozrywkę po szkole. Zajęcia taneczne odbywają się w piątki wieczorami. Najmłodsi
prezentują swoje umiejętności na scenie
chociażby podczas gminnych uroczystości. Pikniki, które są organizowane skupiają ludzi różnych grup zawodowych, uczestniczą w nich przedstawiciele samorządu,
Domu Kultury czy policji. Podczas pikniku
można zadawać pytania czy nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy. Kontynuacja
projektu będzie jednak możliwa dopiero po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pieniędzy na ten cel.
JN

Powstanie Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
y yp
w Żabiej Woli

Zakończył się
nabór do oddziałów
przedszkolnych

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powstanie w gminie Żabia Wola.
W czwartek 9 czerwca przedstawiciele poszczególnych instytucji spotkali się żeby
wstępnie omówić swoje działania.
Przypomnijmy zgodnie z ustawą z 2010
roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
w każdej gminie mają powstać zespoły do
spraw. przeciwdziałania przemocy. W skład
takiego zespołu wchodzą między innymi
przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, przedstawiciele placówek medycznych, sądu czy policji. Grupy robocze
będą powoływane aby udielić pomocy konkretnej rodzinie, której dotyczy przemoc.
Zadaniem Zespołu jest integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów, zajmujących się pomocą rodzinom, w których występuje przemoc. Dzięki Zespołowi
pomoc ma być skuteczniejsza i bardziej
kompleksowa.
JN

Od września do zerówki ruszają pięciolatki. Na terenie gminy Żabia Wola
zakończyła się rekrutacja do oddziałów
przedszkolnych. Dzieci naukę rozpoczną
w placówkach w Józefinie, Ojrzanowie
i Skułach. W Skułach do zerówki pójdzie 7
uczniów, w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie naukę rozpocznie 26 dzieci, w Józefinie powstaną trzy grupy w których uczyć
się będzie w sumie78 uczniów.
Program przedszkolny jest dostosowany do potrzeb 5, 6 latków, nie ma
rozgraniczenia wiekowego. Nauczyciele
sami indywidualnie mogą przeprowadzić
diagnozę ucznia.
W Szkole Józefinie od września do zerówki pójdzie 46 pięciolatków, 32 sześciolatków.
Natomiast w tej szkole naukę w pierwszej
klasie rozpocznie 13 sześcioletnich uczniów,
którzy już są po rocznym przygotowaniu. Jest
to wybór rodziców, dzieci są gotowe by już
zacząć naukę w szkole.
JN
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Nie uciekniemyy od urbanizacji
j
z Haliną Wawruch, wójt gminy Żabia Wola rozmawia Justyna Napierała
- Pani wójt, jak państwo prognozujecie, w jakim kierunku będzie szedł
rozwój gminy Żabia Wola?
W ostatnich dwudziestu latach, gmina
zatraciła swój rolniczy charakter, zdecydowało o tym położenie gminy - bliskość
stolicy. Rozwój gminy zdeterminowany
jest decyzjami właścicieli nieruchomości
i nowymi mieszkańcami, którzy decydują
się na zamieszkanie u nas. Rocznie na terenie gminy wydawanych jest około 200
pozwoleń na budowę domów. Nie wszyscy
jednak się meldują. Mamy taki sam problem jak wszystkie małe podwarszawskie
gminy i inne położone w pobliżu dużych
miast. Zastanawiamy się jak mobilizować
mieszkańców, by się meldowali. Urbanizacja terenów w pobliżu dużych aglomeracji
odbywa się w pewnym sensie trochę niezależnie od decyzji samorządów. Chcemy
nadać temu procesowi uporządkowany
charakter. Podejmujemy uchwały o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji studium. Urbanizacja
terenów podwarszawskich dotyczy gmin
położonych w bliskim sąsiedztwie Warszawy (tj. około 40 kilometrów od stolicy).

Dalej, około pięćdziesięciu kilometrów od
miasta lokują się firmy, bowiem działalność na terenie mocno zurbanizowanym
jest coraz droższa.
- Pani wójt skąd ostra dyskusja, że
Żabia Wola powinna zachować ekologiczny charakter w sytuacji, kiedy jest
to atrakcyjna do zamieszkania gmina
z dobrym dojazdem. Jak zachować
zdrowy umiar?
- Zmiany są bardzo powolne, prawo
spowodowało wydłużenie procesów przekształcania gruntów. W ostatnich latach
ten czas wydłużył się nawet pięciokrotnie.
Kiedyś odrolnienie można było przeprowadzić w ciągu roku, teraz takie procesy
trwają około pięciu lat.
- Ciężko mi wyszukać duże gospodarstwa i rodziny utrzymujące się teraz wyłącznie z uprawy ziemi.
- To prawda, można mówić o czymś co
przestało istnieć. Samorząd nie miał na to
wpływu. Tak jest w całej Polsce. Potrzeby
mieszkaniowe Polaków są ogromne, stąd
też zainteresowanie młodych ludzi terena-

220 lat temu uchwalono
Konstytucję 3 Maja
Minęła 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była pierwszą
w Europie i drugą na świecie nowoczesną
i spisaną konstytucją. Konstytucja miała
za zadanie zlikwidować wady systemu politycznego, zniosła między innymi liberum
veto.
W całym kraju obchodzone były spotkania patriotyczne, odrawiane były nabożeństwa w intencji Ojczyzny, szkoły przypominały na lekcjach historii jak ważnym
wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji

3 Maja. Konstytucja wprowadziła między
innymi polityczne zrównanie mieszczan
i szlachty, chłopów stawiała pod ochroną
państwa. Konstytucja miała wyprzeć istniejącą wówczas anarchię.
Tradycyjnie jak każdego roku gmina Żabia Wola obchodziła ten dzień uroczyście.
W kościele w Żelechowie odprawione
zostało nabożeństwo w intencji Ojczyzny.
Wzięli w nim udział mieszkańcy, uczniowie szkół, samorządowcy, strażacy.
JN

mi w Żabiej Woli. Od dziesięciu lat jest
to bardzo intensywne zainteresowanie.
Mamy dobry dojazd do przedmieść Warszawy, ziemia jest tańsza niż kilka kilometrów od stolicy.
- Pani wójt, odbyło się spotkanie
w sprawie studium, czy duże zmiany
proponujecie?
- Nie, to nie są duże zmiany. Studium
jest to dokument określający politykę
przestrzenną w gminie. Stanowi podstawę
przyszłych zmian przeznaczenia terenu
w planie zagospodarowania przestrzennego. Procedura jego zmiany została
podjęta na wniosek społeczeństwa. Radni są przedstawicielami mieszkańców.
Właściciele ziemi widzą zainteresowanie
nowych mieszkańców. To nie jest strategia nieprzemyślana. Jest to podyktowane
rozmowami z ludźmi i ich oczekiwaniami.
Bywały czasy, kiedy działki były bardzo
drogie, cena przewyższała wartość. Teraz
obserwujemy spowolnienie, pojawiają się
jednak informacje z branży budowlanej,
że rynek powoli się stabilizuje. Staramy
się panować na tendencjami budowlany-

mi. Trzeba jednak pamiętać, że nadal obowiązuje zasada możliwości wybudowania
domu w ramach siedliska rolniczego na
nieruchomości powyżej jednego hektara.
Chcemy przygotowując dokumenty planistyczne zapewnić mieszkańcom w przyszłości możliwość spokojnego życia.
Żabia Wola to gmina o dosyć dużej lesistości i staramy się zachować tę lesistość.
Drzew, zieleni z racji zaprzestania działalności rolniczej przybyło. Obserwując
zabudowę działek można powiedzieć, że
ilość roślin, rozmiar roślinności mimo postawienia domu wcale nie zmniejsza się.
Nikt nie chce mieszkać na pustej działce.
U nas w gminie występują dzikie zwierzęta, różne gatunki ptaków. Nie stworzyliśmy
w naszej gminie betonowej pustyni i nie
idziemy w tym kierunku. Mamy jednak
świadomość procesów urbanistycznych,
ale wszyscy wiemy i badania na to wskazują, że jest to proces nieunikniony. Urbanizacja ma przebiegać jednak w sposób
jak najładniejszy.
Dziękuję za rozmowę,

Gimnazjum
j
w Józefinie „Lasku
Żabiowolskiego” – nie zawiodło
Oczekiwaliśmy licznego udziału w porządkowych pracach społecznych w naszym żabiowolskim lasku. Nie zawiodła
młodzież z Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. Uczennice i uczniowie
chętnie przecierali i porządkowali ścieżki.
Towarzyszyli im nielicznie dorośli. Wśród
chętnych do pracy przy naszym żabiowolskim miejscu spacerów i relaksu zabrakło
wielu dotychczasowych i przyszłych jego
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użytkowników. (No cóż, jak relaks to relaks, jak wypoczynek to nie praca!)
Lasek Żabiowolski ciągle tworzy się,
będzie okazja przyłożyć się do jego powstawania najbliższą jesienią. Brama,
której twórcą jest pan Bogusław Bartczak
zaprasza do odwiedzenia Lasku, do poczytania tablic ekologicznych, do relaksu.
AJ
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Konkurs dziennikarski rozstrzygnięty
Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego rozstrzygnęła konkurs dziennikarski ogłoszony z myślą o uczniach szkół
z terenu działania LGD. Pierwsze miejsce
jury przyznało Wiktorii Rybarczyk, drugie
Karolinie Jankowskiej, Mateuszowi Łuszczyńskiemu, Idze Pawlak i Siwek Bartłomiejowi.
Młodzi ludzie mieli za zadanie w dziennikarskiej formie przedstawić swoje otoczenie, jego problemy, ciekawych ludzi
z terenu działania LGD. I tak na przykład
w zwycięskiej pracy Wiktorii Rybarczyk
pojawił się opis unikatowego miejsca,
Muzeum Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich w Kuklówce Radziejowickiej.

Muzeum od 2007 roku prowadzi Aleksandra Biniszewska. W przyszłości w Kuklówce Radziejowickiej ma powstać także teatr.
Dziś miejsce to znane jest szerokiej grupie melomanów, miłośnikom koncertów
tematycznych. Muzeum zostało opisane
w pracy, która zajęła pierwsze miejsce.
Mateusz Łuszczyński, który zajął drugie
miejsce pochylił się nad działalnością
patrona swojej szkoły lekarza, Mateusza
Chełmońskiego. Niewykluczone, że wygrane prace zostaną opublikowane.
Dzieła młodych dziennikarzy oceniało
jury w składzie: przewodniczący Krzysztof
Górski – weteran dziennikarstwa radiowego, Lidia Abramczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Grodziskiego, dziennikarz Andrzej Jendrych.
Nagrody wręczał prezes stowarzyszenia
LGD Zmienia Chełmońskiego Witold
Czuksanow, również dziennikarz, znany
szerszej publiczności jako autor programu
telewizyjnego poświęconego ogrodnictwu. W konkursie rywalizowało 16 prac.

,,Wieża
malowana”,
wspomnienia
przyjaciół

Małe Siemionalia

Poeta Józef Pless poświęcił książkę swojemu
przyjacielowi Wojciechowi Siemionowi. Wydał
pod
cykl wspomnień
tytułem ,,Wieża malowana”. To wyjątkowy zbiór
materiałów przygotowanych przez różnych ludzi. W książce artystę wspominają
między innymi: Kira Gałczyńska, Joanna
Kasperska, Józef Pless, Tadeusz Woźniak,
Daniel Olbrychski, czy Wójt Naszej Gminy
– Halina Wawruch.
Mnóstwo w niej anegdot z życia Wojciecha Siemiona. Aktor w swoim domu
w Petrykozach na terenie Żabiej Woli stworzył wyjątkowe muzeum sztuki ludowej.
Było to miejsce niezapomnianych spotkań
młodzieży ze sztuką.
-Wojciech Siemion to Wielki Sługa Poetów- mówi autor książki, prywatnie także
sąsiad Józef Pless.
JN
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Tym razem, 6 czerwca Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach stał się centrum
poezji, przeglądu twórczości uczniów.
W Małych Siemionaliach wzięły udział
lokalne szkoły, młodzi ludzie przyjechali
z przygotowanymi przedstawieniami.
Małe Siemionalia to także doskonała
okazja prezentacji twórczości ludowej,
te przedstawiał twórca Adam Szymaniak.
Swoje prace prezentowali także młodzi
niepełnosprawni artyści z Parmy. Małe
Siemionalia odbyły się po raz czwarty,

Na koniec uroczystego podsumowania
wręczenia nagród uczestnicy konkursu
wybrali się do Muzeum Lwowa i Kresów.
JN
Wyniki konkursu:
I -miejsce - Wiktoria Rybarczyk z Gimnazjum im. hr. Edwarda Krasińskiego w
Radziejowicach
II miejsce - Karolina Jankowska z Gimnazjum w Osuchowie, Mateusz Łuszczyński ze Szkoły Podstawowej im.
M.Chełmońskiego w Adamowiźnie, Iga
Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Adamiwiźnie, Bartłomiej Siwek ze Szkoły
Podstawowej w Adamowiźnie
III miejsce – Aleksandra Ewa Malczyk
z Gimnazjum Zespołu Szkół im. J.P. II
w Baranowie , Paulina Płowik ze Szkoły
Podstawowej im. J.P.II w Paprotni
Wyróżnienie specjalne - Aneta Obrączka z Publiczne Gimnazjum im.
E. hr. Krasińskiego w Radziejowicach,
Aleksandra Konca z Gimnazjum w Jó-

pierwsze miały miejsce w Pertykozach
w dworku Wojciecha Siemiona.
Dwa lata temu odbyły się w Bartoszówce. Zawsze dobrym duchem uroczystości
był Wojciech Siemion. Tym razem wszy-

zefinie, Maciej Stąporek ze Szkoły Podstawowej w Książenicach
Wyróżnienie – Jakub Kozłowski, Aleksander Adamczyk z Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Grodzisku
Mazowieckim, Marta Kazek ze Szkoły
Podstawowej w Ojrzanowie, Jeremi Kowalski ze Szkoły Podstawowej
w Adamowiźnie, Bernadeta Grzeczyńska z Gimnazjum w Radziejowicach,
Alicja Konca ze Szkoły Podstawowej
w Lutkówce, Natalia Deska ze Szkoły
Podstawowej im. J.P.II w Paprotni

scy wspominali tego znakomitego aktora
i przyjaciela młodych ludzi. W Siemionaliach wziął udział gimnazjalny zespół
ludowy z Józefiny Radlanie.
JN

Podwójny uśmiech bliźniąt w Bartoszówce
Około 100 osób przyjechało do Bartoszówki, by wspólnie obchodzić święto
bliźniaków. Raz w roku w Bartoszówce
na terenie gminy Żabia Wola organizowane jest ogólnopolskie spotkanie bliźniąt. - Wychowanie bliźniąt to podwójne

szczęście a rodzice są bardzo zorganizowani- mówią Joanna i Sebastian Tkacz,
rodzice Andrzeja i Kamila, autorzy portalu
internetowego i założyciele Warszawskiego Klubu Bliźniaka.
- Bliźnięta to wbrew pozorom dwie
bardzo różne istoty, dwa charaktery -podkreślają rodzice. Tym razem bliźnięta
wspólnie z innymi bliźniętami mieli szansę spotkać się, porozmawiać, wymienić
doświadczenia.
Sprzyjała pogoda, impreza w plenerze
udała się, zwłaszcza, że w centrum ustawiona została olbrzymia dmuchana zjeż-

dżalnia, którą uwielbiają dzieci.
Na koniec odbyło się wspólne biesiadowanie przy grillu. Kolejne spotkanie
bliźniąt za rok. Ogólnopolski zjazd odbył
się u Państwa Bartczaków.
JN
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Festyn Żabiowolski
Każdego roku Festyn Żabiowolski gromadzi mieszkańców, którzy chcą się spotkać i wspólnie świętować. Program jest
skrupulatnie przygotowywany, tradycyjnie
już udział w festynie bierze także znany
szerokiej publiczności kabaret.
Tym razem przyjechał aż ze Śląska,
kabaret Rak. Festyn to też doskonały moment, by zaprezentować ofertę Domu Kultury, pokazać talenty, które rodzą się pod
okiem wykwalifikowanych pedagogów.
Tak też było i tym razem, owacje wzbudził

między innymi występ grupy artystycznej
Tatiany Filus. Na scenie pojawili się też
wokaliści, muzycy, zespół ludowy.
Przygotowanie choreograficzne i barwne przebrania dały znakomity efekt. Radość dzieci na scenie udzieliła się publiczności. Także tego dnia wyróżnienia
otrzymali sportowcy - piłkarze. Kibice
Legii warszawa, Fanklub: Legion Żabiowolskiprzekazał dla Domu Kultury koszulkę fanklubu z podpisami Legii Warszawacałej drużyny. Marianna Gajda za wygraną

w konkursie na najpiękniejszy stół świąteczny otrzymała z rąk wójt gminy Haliny
Wawruch prezent w postaci obrusu.
Na koniec na scenie pojawił się śląski
kabaret Rak. Znani artyści od momentu wejścia na scenę poczuli akceptację
publiczności. Żarty także, te sytuacyjne
udzieliły się tym, którzy zdecydowali się
wziąć udział w festynie.
JN

Maciej Stuhr recytował dla Wojciecha Siemiona
Minęła pierwsza rocznica śmierci
Wojciecha Siemiona, wybitnego aktora
związanego w szczególności z regionem
Mazowsza. Wojciech Siemion mieszkał
w pięknym dworku w Petrykozach, gdzie
urządził muzeum sztuki ludowej.
W rocznicę jego tragicznej śmierci

przyjaciele wśród nich Julia i Andrzej Jendrychowie, aktorka, sąsiadka Joanna Kasperska i poeta Józef Pless zorganizowali
specjalny koncert, wspomnienie o wielkim nieobecnym. Udział w spotkaniu wziął
też Maciej Stuhr, który jak mówił miał tę
przyjemność poznać profesora Siemiona,

Spełnienia marzeń
dla wszystkich
Dzieci!

podczas realizacji ,,Przedwiośnia”. Jak
podkreślił sam już staje się częścią społeczności Żabiej Woli, stąd jego obecność
na koncercie.
Maciej Stuhr recytował, wspominał
Wojciecha Siemiona. -Mamy wrażenie
jakby Wojciech wyjechał gdzieś na chwilkę i zaraz miał do nas wrócić, brakuje nam
go w codziennym życiu u nas, tutaj w naszej gminie- mówiła wójt Halina Wawruch. Wojciech Siemion zginął w wypadku
drogowym 24 kwietnia zeszłego roku.
JN

1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Małe duże, dorosłe
dzieci miały swoje święto. O tych najmłodszych tradycyjnie zadbał Dom Kultury w Żabiej Woli.
Od samego rana tętnił on śmiechem
i radością świętujących. Na scenie dla
nich specjalnie wystąpił zespół Muza. Artyści animowali zabawy, dzieciaki jak same
przyznają są zadowolone z tego prezentu.
Na koniec życzenia: radości, spełnienia
wszystkich marzeń i dużo uśmiechu złożyła
wójt Żabiej Woli Halina Wawruch. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 dzieci.
JN

W Domu Kultury
wszystko gra
Grają uczący się muzycy, lecą melodie
dla grup tanecznych, grają żabki w Muzeum Żaby a ostatnio (od blisko roku)
grają brydżyści.
Grają coraz zgodniej, lepiej, choć – niestety – sprzęt jest bardzo zniszczony – zapewne
od mocnego „przybijania” kart. Jest jednak
nadzieja na spokojne dokładanie kart!
AJ

Dzień Dziecka u Prezydenta
Nie lada niespodziankę miały dzieci
ze Szkoły Podstawowej z Józefiny. Dzień
Dziecka na zaproszenie Rzecznika Praw
Dziecka spędziły w pałacu prezydenckim.
Spotkały się z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorow-

skim i Anna Komorowską. Dowiedziały się
na czym polega ta najważniejsza funkcja
w państwie jaką sprawuje Bronisław Komorowski.
Wzięły także udział w uroczystości
z okazji akcji ,,Cała Polska Czyta Dzie-

ciom”. W tym wyjątkowym dniu najmłodszym czytali znani i lubiani artyści, wśród
nich aktor Rafał Królikowski.
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Święto piłki nożnej w Żabiej Woli
coraz większe sukcesy
7 miejsce w kraju, zwycięstwo podczas
Mistrzostw Warszawy dla drużyny unihokeja z Józefiny - to tylko niektóre sukcesy sportowców wywalczone w ostatnim
czasie. Gimnazjaliści z Józefiny dzielnie
trenują pod okiem Marcina Łęckiego. Ich
wysiłek i zaangażowanie widać w znakomitych wynikach podczas rozgrywanych
w różnych miejscach kraju turniejach i zawodach. Młodzi ludzie trenują w swojej
szkole, 3,4 razy w tygodniu po półtorej
godziny. Od roku funkcjonują w ramach
klubu i sekcji.
- Mamy nieco większe możliwości finansowe - mówi Marcin Łęcki. Przyznaje,
że drużyna bardzo się rozwija, trenują zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Doskonale
się bawią na boisku, ze swoim instruktorem
rozgrywają mecze. -To sport dynamiczny,
szybki, dość prosta gra. Fantastycznie
można spożytkować czas na boisku -przyznaje trener, nauczyciel w Gimnazjum. - Do
drużyny przyjmujemy wszystkich, można
przyjść i trenować. Treningi wymagają jednak systematyczności. W zespole zostają
zawodnicy z charakterem. Charakter widać
w osiąganych wynikach.
Drużyna unihokeja z Józefiny zajęła
ostatnio 7 miejsce w Polsce, w tych za-

wodach wystartowało ponad 30 drużyn.
Sportowe spotkanie odbyło się w maju.
Tymczasem Igrzyska Mazowieckie Młodzieży Szkolnej - Mistrzostwa Mazowsza
przyniosły sportowcom z Józefiny 3 miejsce. Zawodnicy zmierzyli się z mistrzami
z Zielonki. Mecz był trudny i emocjonujący. W kwietniu młodzi zawodnicy z Józefiny wygrali Mistrzostwa Warszawy.
- Widzę przed zawodnikami dużą
perspektywę rozwoju, będzie coraz lepiej. Mają pasję i trenują całym sercem
- podkreśla Marcin Łęcki. Trener zawsze
jest ze swoją drużyną. - Zamiłowanie na
szczęście akceptuje żona Katarzyna i synek Piotrek. Zawodnicy w wakacje nie
zamierzają zwalniać. Już 11 lipca sportowcy wyjeżdżają do Orzysza na obóz, tam
będą pracować sportowo do 22 lipca. By
w przyszłym roku pokazać po raz kolejny
swoją klasę i zdobywać trofea.
JN

Rok Miłosza
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej
Woli od lat promuje wizerunki znanych
polskich pisarzy. W bieżącym roku starania edukacyjne naszej placówki powiązaliśmy – zgodnie z filozofią „Roku Miłosza”
z postacią naszego noblisty.
W pierwszej połowie roku Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła do szkół podstawowych oraz do gimnazjum leżącego
na terenie gminy osoby lub grupy artystyczne. Ich zadaniem było zaprezentowanie życia i twórczości naszego noblisty
oraz popularyzacja słowa pisanego wśród
dzieci i młodzieży z ternu naszej gminy.
Zadania tego podjęły się: Teatr „Wariacja”, przedstawiający bajkę o małym
Czesiu, który odkrywał swoje szlacheckie
pochodzenie oraz niezwykły talent literacki, Miłosz Manasterski, łączący prozę

Miłosza z elementami przekazu multimedialnego oraz grupa aktorów prezentująca
spektakl pt. „Podszewka świata” (łączący
poezję Miłosza z muzyką klasyczną).
Dzieci i młodzież uczestniczące w cyklu przedstawień, poprzez spotkanie z literaturą wysokiej klasy, przyznawały, iż
rozumieją decyzję osób przyznających
Czesławowi Miłoszowi Literacką Nagrodę
Nobla.
JW

W sobotni poranek, 21 maja, na terenie
„Orlika” w Józefinie spotkali się najbardziej utalentowani piłkarze z terenu gminy, by tradycyjnie już powalczyć o Nagrodę Wójta Gminy Żabia Wola. Tegoroczny
Turniej Piłki Nożnej podzielony został na
trzy grupy: uczniów szkół podstawowych,
uczniów gimnazjum i szkół średnich oraz
osoby pełnoletnie z terenu gminy Żabia
Wola. Udział w turnieju brało łącznie
12 drużyn, skupiających około 130 zawodników.
Najmłodsze kategoria zdominowana
została przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Józefinie. Sześć spotkań wyłoniło
zwycięzcę - grupę „Dzikie Koty”, złożoną
z szóstoklasistów. Kategoria uczniów szkół
ponadpodstawowych skupiła największą
liczbę rywalizujących drużyn oraz wielu
kibiców, dopingujących poszczególnych
zawodników.
Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzcę - została nią drużyna
„Płonące Banany”. Zmagania piłkarskie
zakończyły spotkania grup złożonych
z pełnoletnich zawodników, których efektem było złoto dla żabiowolskiego „Inter
- Tapu”. Najlepszymi strzelcami turnieju
zostali Patryk Adamczyk („Płonące Banany”) oraz Kamil Tober („Szarańcza”).
Obydwaj zdobyli po sześć bramek dla
swoich drużyn. Po nocnej ulewie mieliśmy pewne obawy dotyczące turnieju, ale
na szczęście dobra pogoda pozwoliła na
zorganizowanie kolejnej ciekawej imprezy
sportowej.
JW

Zajęcia
j
ję
wakacyjne w Domu Kultury
w Żabiej Woli
Zajęcia w tym roku rozpoczną się
27 czerwca potrwają do 1 lipca. W poniedziałek 27 czerwca zaplanowane zostały
warsztaty z filcowania oraz zajęcia terapeutyczne.
We wtorek, 28 czerwca dzieci z opiekunami wyruszą do ZOO. W środę, 29 czerwca punktualnie wybiorą się na basen do

Mszczonowa, w czwartek 30 czerwca, wyjadą do kina. W piątek, 1 lipca o godzinie
10 po raz kolejny pojadą na basen, później spotkają się na wakacyjnym ognisku.
W wakacje zaprasza także biblioteka,
która czynna będzie od poniedziałku do
piątku.
JN

Dom Kultury w Żabiej Woli
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
zapraszają wszystkie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na

LATO Z KULTURĄ 2011,
od 27.06.2011 r. do 1.07.2011 r
PROGRAM AKCJI:
27.06. (poniedziałek), godz. 1000
Zajęcia terapeutyczno – rozwojowe.
Nauka tworzenia ozdób metodą filcowania (godz. 1200).
28.06. (wtorek), godz. 900
Wyjazd do Muzeum Papiernictwa oraz tężni w Parku Zdrojowym
w Konstancinie – Jeziornej.
29.06. (środa), godz. 900
Wyjazd na basen do Mszczonowa.
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30.06. (czwartek), godz. 900
Wyjazd do kina („Cinema City” w Jankach).
1.07. (piątek), godz. 900
Wyjazd na basen do Mszczonowa. Zakończenie „Lata z Kulturą 2011”
Wszystkich chętnych serdecznie ZAPRASZAMY!
SZCZEGÓŁY: (0-46) 857-82-60
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO ROZKŁADU.
ZAPISY NA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA ORAZ WYJAZDY W SIEDZIBIE DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI
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