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Małgorzata Mikoda otrzymała nagrodę
wójt gminy Żabia Wola

g

Tym razem nagroda wójt gminy Żabia Wola
j g y

trafiła do rąk Małgorzaty Mikody, nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.
Małgorzata Mikoda wyróżnienie odebrała
podczas uroczystości z okazji Dnia Na-
uczyciela w Domu Kultury. Jak mówi była
zaskoczona i bardzo szczęśliwa. Więcej na
stronie numer

Gospodarstwo z unijnym wsparciem
Małgorzata i Paweł Majewscy nie bali się
korzystać z unijnego wsparcia. Kiedy nada-
rzyła się taka okazja w 2006 roku złożyli
swój wniosek o dotację. Był stres, ale też
i radość z jak się okazało sukcesu. O unij-
nej pomocy w lokalnych gospodarstwach
w materiale na stronie numer 

Konferencja pod patronatem Prezydenta RP z udziałem gminy Żabia Wola

Kolejna droga służy mieszkańcom

,,Polska dla rodziny. Karta Dużej Rodzi-

ny w miastach i gminach” pod takim ha-

słem odbyła się 26 września ogólnopol-

ska konferencja i debata na temat pomocy

współczesnej rodzinie wielodzietnej. Or-

ganizatorami konferencji był ogólnopolski

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus i samo-

rząd Grodziska Mazowieckiego. Honorowy

patronat nad spotkaniem objęli: Prezydent

RP Bronisław Komorowski i Kardynał Kazi-

mierz Nycz, Metropolita Warszawski.

Podczas spotkania Prezydenta Bronisła-

wa Komorowskiego reprezentowała żona

Anna Komorowska, dla której jak mówiła

uczestnictwo w spotkaniu było zaszczytem

i wyróżnieniem. Pani Komorowska zwraca-

ła uwagę na potrzebę promowania polityki

prorodzinnej w Polsce. - Bardzo się cie-

szę, że głos osób opowiadających się

za wsparciem rodziny jest coraz bardziej

wyraźny. Cieszy każda inicjatywa, która

rodzinę wzmacnia i jej pomaga - mówiła.

Prezydent Bronisław Komorowski, który

nie mógł uczestniczyć w spotkaniu prze-

słał na ręce organizatorów list. - Ja sam, 

jako ojciec pięciorga dzieci staram się jak 

najaktywniej uczestniczyć w wychowywa-

niu dzieci i wiem, jak trudno pogodzić ro-

dzicielstwo z pracą. Z najwyższym szacun-

kiem odnoszę się do tych rodziców, którzy 

z własnego wyboru całkowicie poświęcają 

się prowadzeniu domu i wychowaniu 

kilkorga dzieci. Znakomitym przykładem 

prostego, lecz skutecznego instrumentu 

ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 

rodzin wielodzietnych jest samorządowa 

Karta Dużej Rodziny. Gratuluję odwagi 

i dalekowzroczności włodarzom Grodziska 

Mazowieckiego, gdzie karta funkcjonuje 

od 2009 roku, ale także samorządow-

com z Bielska Białej, Gdańska, Łowicza, 

Sandomierza, Tychów, Wrocławia i Żabiej 

Woli - czytamy w liście przesłanym przez 

Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

- W naszej gminie dopiero wprowadzili-

śmy Kartę Dużej Rodziny, na ocenę przyj-

dzie czas za rok, dwa - mówi wójt Żabiej 

Woli Halina Wawruch. Zniżki w ramach 

KDR w Żabiej Woli dotyczą komunikacji 

oraz zakupu biletów do Kina w Centrum 

Kultury w Grodzisku Mazowieckim i na 

Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku 

Mazowieckim.

Konferencji towarzyszył apel skiero-

wany do polskich samorządów o wpro-

wadzanie Kart Dużej Rodziny. Frekwencja 

podczas konferencji była ogromna, co 

pokazało wagę tematu wspierania rodzin 

wielodzietnych.

JN

Jest już Trakt Tarczyński, ważny ciąg

komunikacyjny, który łączy gminę Żabia

Wola z Mszczonowem, lepsza nawierzch-

nia drogi z Józefiny w kierunku Grodziska

Mazowieckiego, przyszedł czas na następ-

ny ciąg komunikacyjny ulicę Pałacową re-

lacji Skuły- Bartoszówka- Grzegorzewice.

To ważny ciąg komunikacyjny łączący

drogę gminną, powiatową i pośrednio

drogę wojewódzką. Przebudowa już zo-

stała zakończona. Realizatorem tej inwe-

stycji była firma MABAU Polska Sp. z o.o.

Wykonana została jezdnia o nawierzchni

bitumicznej na podbudowie tłuczniowej,

a także pobocza, chodniki, zjazdy na po-

sesje i odwodnienia.

Pojawiły się również znaki drogowe, 

które znacznie poprawiły bezpieczeństwo

ruchu drogowego. Zadanie otrzymało 50

procentowe dofinansowanie z pieniędzy

Krajowego Programu Wieloletniego pn.

,,Narodowy Program Przebudowy Dróg

Lokalnych 2008-2011”. To kolejna ukoń-

czona na terenie gminy ,,Schetynówka”.

Przypomnijmy latem tego roku prze-

budowywany był odcinek drogi z Józefiny 

do Grodziska Mazowieckiego. Wyremon-

towane zostało 1100 metrów drogi. Rada 

Gminy w Żabiej Woli na ten cel przeka-

zała 200 tysięcy złotych. O kolejnych 

remontach lokalnych szlaków na stronie 

numer 2.

JN

Drodzy Mieszkańcy Gminy 
Żabia Wola i Nasi Goście

Życzenia wielu radosnych chwil 
w czasie Świąt Bożego Naro-

dzenia, a w Nowym 2012 roku 
dużo zdrowia oraz dobrej energii 
pozwalającej zrealizować plany 

i marzenia składają:
Wójt Żabiej Woli 
Halina Wawruch,

Przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Bieganowski,

radni Rady Gminy, sołtysi, 
pracownicy urzędu gminy i jed-
nostek organizacyjnych gminy.
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Witam serdecznie Mieszkańców Żabiej Woli i naszych Gości w ko-

lejnym wydaniu biuletynu gminnego. To wydanie świąteczne naszej

gazety. Znajdziecie Państwo w niej dużo informacji z naszej gminy.

Wszystko, czym żyliśmy w ostatnim czasie.

Jesteśmy dumni z realizowanych na terenie naszych gminnych

szkół projektów edukacyjnych. Młodzi ludzie mają szansę rozwoju

swoich zainteresowań. Zakończyliśmy także realizację dwóch nowo-

czesnych placów zabaw dla dzieci, już służą one najmłodszym miesz-

kańcom naszej gminy. Za nami doroczne Święto Szarlotki, mistrzynią

wypieku została Danuta Pytlak. Gratuluję sukcesu. W naszej gazecie

też o tematach drogowych, ale także o Dniu Nauczyciela i drużynie

unihokeja, z której sukcesów jesteśmy bardzo dumni oraz spotkanie

z sołtysami z naszej gminy. Podziwiam także zaangażowanie Marcina

Łęckiego, który wkłada wiele serca, by młodzi ludzie trenowali i dbali

o kondycję. W gazecie także informacje z Domu Kultury w Żabiej Woli

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Życzę Państwu byście spokojnie spędzili te święta a przed gwiazdką

byście wzięli udział w akcji charytatywnej stowarzyszenia Szansa, które

po raz kolejny chce pomóc potrzebującym.

Serdecznie pozdrawiam i życzę dobrej lektury,

Wójt Żabiej Woli Halina Wawruch

Modernizacje i przebudowa dróg Projekt internetowy na finiszu

Profesjonalne place zabaw przy szkołach

Szkolne projekty: rozwój i edukacjaDyskusje samorządów o WKD i nowych
połączeniach ze stolicą

Dobiegła końca budowa budynku 
socjalnego w Osowcu

Drogi w lokalnych społecznościach

odgrywają kluczową rolę. W gminach,

w których osiedla się coraz więcej nowych

mieszkańców jest to szczególnie ważne, bo

decyduje o ich rozwoju. Budżety gminne

nie są w stanie sprostać od razu wszystkim

potrzebom. Jednak z roku na rok kolejne

lokalne szlaki komunikacyjne zyskują lep-

szą jakość nawierzchni.

Oprócz przebudowy odcinka Skuły-

Grzegorzewice wykonano  modernizację

i przebudowę ulicy Skowroniej w Zarębach.

Inwestycja polegała na wykonaniu podbu-

dowy i pobocza z tłucznia kamiennego oraz

skropieniu podwójnym powierzchniowym

utrwaleniu nawierzchni grysami i emulsją. 

Roboty wykonywane były także przy ulicy 

Słowiczej w Słubicy od ulicy Słonecznej. 

Przebudowę i remont przeszła nawierzch-

nia ulicy Strażackiej w Bartoszówce i na-

wierzchnia ulicy Okrężnej w Skułach. W ra-

mach prac przebudowany został również 

przepust w ulicy Okrężnej.

Gmina Żabia Wola podpisała kolejne 

dwie umowy z wykonawcami na realizację 

zadań drogowych tym razem w Lasku – 

ul. Słoneczna i ul. Popiele oraz w Wycinkach 

Osowskich ul Brzozowa. Inwestycje zostaną 

zrealizowane do połowy przyszłego roku. 

JN

Od sześciu lat gmina Żabia Wola za-

biega o przewodowy Internet. - Do końca

roku proces założony na wstępie zostanie

zakończony - mówi wójt gminy Halina

Wawruch.

Najtrudniejszym okresem, w proce-

sie informatyzacji Gminy, były ostatnie

dwa lata. Działania samorządu skupione

były głównie na zapewnieniu dostępu do

Internetu mieszkańcom miejscowości,

w których sieć teleinformatyczna nie zo-

stała jeszcze wybudowana oraz usunię-

ciu problemów związanych z prędkością

przesyłu na istniejących łączach. Dużym

problemem okazało się zebranie zgód od

mieszkańców, przez których działki mia-

ła przebiegać projektowana sieć. Często 

zdarzało się, iż było wielu współwłaści-

cieli gruntu. Brak jednej zgody uniemoż-

liwiał realizację planowanej inwestycji 

i niekiedy wymuszał zamianę projektu. 

Są jeszcze pewne niedociągnięcia, 

które operator zamierza usunąć w najbliż-

szym czasie. Wszystko wskazuje jednak, 

na to, że przewodowy Internet pojawi się 

we wszystkich wsiach jeszcze w tym roku. 

Wójt Gminy ma nadzieje, że rozwijał się 

będzie również Internet bezprzewodowy, 

który z powodu słabego zasięgu nie jest 

obecnie popularny w niektórych czę-

ściach Gminy.

JN

Eleganckie, estetyczne, wyposażone

w atestowane urządzenia do zabawy dla

dzieci, tak wyglądają nowoczesne place

zabaw, jakie pojawiły się przy Szkole Pod-

stawowej w Józefinie i przy Szkole Pod-

stawowej w Skułach. Place zabaw służą

uczniom, ale też maluchom po godzinach

zajęć lekcyjnych.

Pojawiły się w ramach rządowego

projektu ,,Radosna Szkoła”. Miejsca za-

baw i rozwoju najmłodszych poprawiły

warunki nauki i bezpieczeństwo zabawy. 

Place budowane były w wakacje podczas 

nieobecności dzieci w szkołach.

Duży plac zabaw to koszt 200 tysięcy 

złotych, mniejszy 120 tysięcy złotych. 

Obiekty cieszą się dużym zainteresowa-

niem najmłodszych, którzy korzystając 

z ładnej pogody, spędzają czas na świe-

żym powietrzu i korzystają z zabawek za-

montowanych na placach. 

JN

Aż pięć projektów edukacyjnych realizo-

wanych jest w szkołach gminy Żabia Wola.

W Szkole Podstawowej w Józefinie zadanie

edukacyjne potrwa do 2013 roku, w sumie

biorą w nim udział 174 osoby. Od września

odbywają się dodatkowe zajęcia.

W szkole zatrudniony został psycholog

i pedagog.- Każde dziecko zostanie zba-

dane, dzięki czemu w razie konieczności

będzie szybka interwencja- mówi Marze-

na Pytlak, dyrektor Szkoły Podstawowej

w Józefinie. W ramach projektu odbywają

się zajęcia teatralne z bajko terapii, zajęcia

ruchowe z muzykoterapią, zajęcia rucho-

we z choreografią, wyrównawcze zajęcia

matematyczne, rozwijające umiejętności

zajęcia matematyczne, komputerowe,

logopedyczne. Dodatkowe lekcje jak mó-

wią sami uczniowie są ciekawe. Projekty 

otrzymały dofinansowanie zewnętrzne.

- Zakres zajęć jest ogromny - podkreśla 

Marzena Pytlak. Młodzi ludzie tańczą, uczą 

się choreografii. Rozwijają swoją wiedzę 

i umiejętności pod profesjonalnym do-

wództwem znakomitych pedagogów, spe-

cjalistów różnych dziedzin. Szkoła w ramach 

projektu otrzymała także sprzęt różnego ro-

dzaju, który pomaga w edukacji. Placówce 

przybyły między innymi: kserokopiarka, ka-

mera, aparat cyfrowy, pomoce dydaktyczne 

do prowadzenia lekcji matematyki, książki 

do bajko terapii, rzutnik multimedialny, 

3 laptopy, ekran, płyty, sprzęt sportowy, 

instrumenty muzyczne. Wyposażony został 

także gabinet logopedyczny.

JN

W zeszłym roku jednym z najgorętszych

tematów w regionie były plany rozbudowy

szybkiej kolei ze Mszczonowa przez Ra-

dziejowice, Żabią Wolę, Nadarzyn, Raszyn

do warszawskiego Okęcia. Niestety plany

te oddalają się, wybory samorządowe

w Raszynie spowodowały zmianę koncep-

cji lokalnego samorządu.

Tak więc pojawił się problem. Planowana

inwestycja budowy parku nauki i rozrywki we

Mszczonowie i związana z nim infrastruktura

może pomóc w udrożnieniu komunikacji

w regionie.- Rozmawiamy także z gminami

Michałowice i Brwinów- mówi wójt Żabiej

Woli Halina Wawruch. Przyznaje, że warto

w celu rozwoju komunikacji wykorzystać

istniejące już tory. Do końca tego roku radni 

dwóch wymienionych gmin powinni podjąć 

decyzje w tej sprawie, później już będą li-

czone ewentualne koszty.

- Nadzieja jest także dla gmin zloka-

lizowanych przy torach od Skierniewic, 

Mszczonów, Pilawę, przez Tarczyn, Praż-

mów, Piaseczno do Warszawy od strony 

Okęcia- mówi burmistrz Mszczonowa 

Józef Grzegorz Kurek. Niestety tam jest 

do wykorzystania tylko jeden tor, drugi 

wymaga remontu, czyli dużych nakładów 

finansowych. To są ogromne koszty, wiele 

zależy teraz od środków unijnych, które 

dają rozwój.

JN

Zakończyła się budowa budynku so-

cjalnego w Osowcu. Inwestycja rozpoczę-

ła się w zeszłym roku. Realizacja zadania

współfinansowana była ze środków finan-

sowych Banku Gospodarstwa Krajowego

w ramach Krajowego Wsparcia Budow-

nictwa Socjalnego ze środków Funduszu

Dopłat.

Budynek socjalny, jest budynkiem

parterowym  i składa się z ośmiu miesz-

kań. Znajdują się w nim dwa typy lokali

o powierzchni użytkowej: 39, 08 m2 oraz 

33,11m2. Do każdego mieszkania jest 

osobne wejście. Lokal numer 1 dosto-

sowany został do potrzeb osób niepełno-

sprawnych.

Budynek będzie zabezpieczał przej-

ściowo potrzeby mieszkaniowe rodzin, 

które znalazły się w trudnej sytuacji. 

Pierwsi lokatorzy w obiekcie mają pojawić 

się w pierwszej połowie przyszłego roku. 

JN
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Krzysztof Michałowski- sołtys wsi 
Bolesławek

Jarek Wyszpolski sołtys Ciepłe, Ciepłe 
Pierwsze, Grzmiąca

Anna Nazaruk, sołtys Grzegorzewic

Krzysztof Mi-

chałowski został

wybrany po raz

kolejny na sołtysa

wsi Bolesławek.

To dla sołtysa

druga kadencja.

W wyborach

pokonał jedną

konkurentkę. Jak mówi sołtysowanie to

ciężki kawałek chleba. Wiele pracy i dys-

kusji z ludźmi. Funkcję objął po Henryce

Błaszczyk. -W Bolesławku mieszka blisko

70 osób, jest tutaj około 20 budynków.

Ludzie są przedsiębiorczy i chętnie współ-

pracują- mówi Krzysztof Michałowski.

Najtrudniejszym czasem dla sołtysa

jest oczywiście zima, kiedy pada śnieg

i droga wymaga odśnieżenia, wówczas

w domu Michałowskich rozdzwaniają się

telefony. Największą bolączką sołtysa

jest droga od Skuł do Słubicy, to ponad

kilometrowy odcinek. -Droga potrzebuje

remontu, na który czekamy, w tym roku

została trochę poprawiona, jednak to nie

jest wszystko, co trzeba wykonać- dodaje

sołtys Michałowski.

Nieopodal Bolesławka jest szkoła, 

Ochotnicza Straż Pożarna i piękny skulski

zabytkowy kościół. Miejscowość posiada

wodociąg, potrzeba jeszcze oświetlenia.-

Mamy ciekawe miejsca między innymi

stadninę koni, cieszącą się zainteresowa-

niem. W Bolesławku funkcjonuje również

tartak- dodaje Krzysztof Michałowski. 

JN

Jarek Wyszpol-

ski doświadczenie

w sołtysowaniu

ma wieloletnie.

Społecznie pra-

cuje już od 1998

roku. W zeszłym

roku podczas wy-

borów udało mu

się pokonać troje kandydatów. W sumie

do wyborów stanęły aż cztery osoby. Jarek

Wyszpolski wygrał, dostał kredyt zaufania

swoich mieszkańców na kolejne lata.

Drzwi jego domu nie zamykają się,

ciągle ktoś przychodzi z pytaniem, prośbą

czy problemem. - Mamy dobrego sołtysa,

sprawdza się, można na niego liczyć-

mówi mieszkanka Teresa Niewiadomska.

Sam sołtys jest skromnym człowiekiem,

jak mówi stara się wypełniać obowiązki

solidnie. Od urodzenia mieszka w swojej

miejscowości, żona przeprowadziła się

z województwa siedleckiego. Sołtysowi

dzielnie sekunduje najmłodsza córka We-

ronika, która towarzyszy tacie np. podczas

roznoszenia nakazów podatkowych.

W sołectwie mieszka blisko 170 osób. 

Kiedyś rozwijało się tutaj rolnictwo, dziś

głównie budownictwo mieszkaniowe. Ja-

rek Wyszpolski jednak kontynuuje trady-

cję i pracuje, jako rolnik. - Mamy dobre

połączenie, blisko przystanek autobuso-

wy, a stąd bez problemu można się dostać

do Żabiej Woli, Grodziska Mazowieckiego

czy Warszawy- dodaje sołtys Wyszpol-

ski. - Mamy telefon, internet - wylicza

sołtys.- Współpraca w urzędnikami gmi-

ny układa się dobrze, zawsze życzliwi,

pomogą - mówi. Największą bolączką

sołectwa tradycyjnie są drogi, koniecz-

na jest m.in. poprawa nawierzchni ulicy

Polnych Kwiatów. - Mój tata jest fajnym

i dobrym sołtysem - mówi ośmioletnia

Weronika. Podobnie myślą mieszkańcy,

którzy zdecydowali, że Jarek Wyszpolski

nadal będzie ich reprezentował.

JN

W tym roku

Anna Nazaruk

rozpoczęła swoją

trzecią kadencję.

Sołtysem jest

od lat i to sołty-

sem poważanym.

W wyborach uzy-

skała jak mówi

stuprocentowe poparcie. W realizacji za-

dań społecznych wspiera Annę Nazaruk

mąż Bogdan oraz syn Daniel. - Jestem

z syna bardzo dumna, także połknął spo-

łecznikowskiego bakcyla, był pierwszym

burmistrzem Młodzieżowej Rady Miejskiej

Mszczonowa- mówi sołtys Grzegorzewic.

Całe życie Anny Nazaruk związane jest

z pałacem, który znajduje się w sąsiedztwie

jej domu. To Dom Pracy Twórczej Adwo-

katury, niestety dwa lata temu został za-

mknięty.- Piękne miejsce ale uszło z niego

życie. Dziś niszczeje, czeka na lepsze czasy

- mówi ze smutkiem Anna Nazaruk.

Nieopodal domu pani sołtys znajdują

się stawy hodowlane, to duma Grzegorze-

wic. Turyści przyjeżdżają by skosztować

pysznej ryby, złowionej i przyrządzonej

na miejscu. - W naszej małej miejsco-

wości znajduje się także stadnina koni,

tutaj także swoje kroki kierują spragnieni

spokoju i natury. Anna Nazaruk przyznaje,

że współpraca z Radą Gminy, sołtysami,

mieszkańcami oraz urzędnikami układa jej

się bardzo dobrze. Jak mówi najważniejszą

sprawą w jej miejscowości jest stan lokal-

nych dróg. - Dobrze się u nas mieszka, jest

bezpiecznie i bardzo spokojnie- mówi Pani

Nazaruk. Życie tej miejscowości znalazło

swoje miejsce także w książce autorstwa

Marii Dąbrowskiej. Opisała ona odbywają-

ce się tutaj wesele. -Maria Dąbrowska była

matką chrzestną mojej mamy, Władysławy

Królik- mówi z dumą sołtys Grzegorzewic.

Grzegorzewice to wieś położona w Doli-

nie Pisi Gągoliny. Jak czytamy na stronie in-

ternetowej www.zabiawola.pl dawni miesz-

kańcy Grzegorzewic, od połowy XVII wieku

trudnili się wyrabianiem płótna i sukna.

Przekazy historyczne podają, że ofiarowali 

oni 100 m materiału na mundury wojskowe 

Tadeuszowi Kościuszce. W 1827 r. folwark 

i wieś Grzegorzewice liczyły 24 domy i 190 

mieszkańców, a około 50 lat później było 

tu już ponad 400 mieszkańców. W po-

łowie XIX w. zbudowano w Grzegorzewi-

cach nowy dwór w stylu klasycystycznym, 

w następnych latach zaś rozbudowano go 

w duchu romantycznego historyzmu i prze-

kształcono w pałac. Budynek składa się 

z korpusu głównego na planie prostokąta, 

wieży od zachodu i przylegającej do niej 

piętrowej przybudówki. Od południa znaj-

duje się taras i czterokolumnowy portyk 

(obecnie zamurowany) podtrzymujący ta-

ras pierwszego piętra, od wschodu i półno-

cy pałac jest również wyposażony w tarasy. 

Wnętrza zostały gruntownie przekształcone 

w czasie odbudowy i przystosowane na po-

trzeby domu pracy twórczej. W roku 1830 

właścicielką liczącego 230 ha majątku była 

Zofia Kuszell, od której odkupił posiadłość 

Alfred Meissner – lekarz, profesor chirur-

gii, stomatolog, później rektor Akademii 

Stomatologicznej w Warszawie. Był on 

gospodarzem obiektu do 1945 r. , kiedy to 

majątek rozparcelowano. W czasie II wojny 

i w okresie powojennym pałac i otacza-

jący park uległ dewastacji i zniszczeniu. 

W 1973 r. obiekt przekazano Naczelnej 

Radzie Adwokackiej do bezpłatnego użyt-

kowania. Od dwóch nie jest już prowadzona 

tutaj działalność. W okolicy Grzegorzewic 

znajdowało się kilka folwarków m.in. Gnoj-

na, Popiele, Zbiroża. Po 1945 r. gospoda-

rowały w nich państwowe gospodarstwa 

rolne. Najatrakcyjniej usytuowany jest 

teren dawnego folwarku Gnojna (obecnie 

własność prywatna) a najdorodniejszy jest 

stary drzewostan lipowy w Popielach.

Grzegorzewice to miejsce spokoju, hi-

storii oraz wypoczynku, tutaj w gospodar-

stwie EKOFARM można wędkować ale też 

zjeść smaczną rybę.

Oprac. JN źródło www.zabiawola.pl

Alina Kliszczyńska, sołtys Nowej Bukówki, Starej Bukówki, Rumianki

Alina Kliszczyńska funkcję sołtysa pełni

już od blisko 17 lat. Jest rodowitą miesz-

kanką Bukówki. Zawodowo zajmowała się

rolnictwem, ma czworo dzieci i dwoje wnu-

cząt. - W moim sołectwie jest przeszło 300

mieszkańców- mówi Alina Kliszczyńska.

Przyznaje, że najwięcej pracy jest przy roz-

noszeniu nakazów podatkowych, raz w roku

przez pięć dni trzeba niemal wszystkich

odwiedzić.

W Bukówce rozwija się przedsiębior-

czość. Lokalne firmy dają pracę mieszkań-

com. Wśród nich: Finco- Stal, Techni Art,

GFM Rusztowania, Zakład Obróbki Kamienia

Budowlanego Rogala, Toi Toi, Jazon, Stad-

nina Koni, Karczma „Bukówka Nowa” czy

Mimtrans. Charakter miejscowości zmienia

się, kiedyś mieszkańcy parali się głównie

rolnictwem. Teraz miejscowości sołectwa

są często wybieranie do zamieszkania. - To

ładny, atrakcyjny, zielony teren- przyznaje

sołtys Bukówki.

- Mamy gaz ziemny, telefon, internet czy

wodociąg- wymienia sołtys Kliszczyńska.

Największym zmartwieniem jest jakość od-

cinka drogi od trasy katowickiej do Skuł. Po-

trzeba także dodatkowego oświetlenia ulicz-

nego, między innymi w Rumiance przy ulicy

Owocowej czy w Nowej Bukówce. Zaanga-

żowanie społeczne nie daje zbyt wiele czasu

na realizację pasji, jednak Alina Kliszczyńska

wieczorem próbuje wygospodarować chwilę

dla siebie. Wolny czas spędza oglądając ulu-

bione polskie seriale. -To dobre zakończenie

dnia- dodaje na koniec naszego spotkania.

JN
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Uwaga na czad, sezon grzewczy 
rozpoczęty

Amazonka, Lucyna Korycka wydała 
książkę

Krystyna Płukis wybrana dyrektorem
szpitala na kolejne lata

Spokojna akcja Znicz na terenie Żabiej 
Woli i powiatu grodziskiego

Gospodarstwo w unijnym stylu

Rozpoczął się sezon grzewczy, znów

wzrasta zagrożenie zatruciem tlenkiem wę-

gla. W ubiegłym sezonie 10 mieszkańców

Mazowsza straciło życie, a 72 zostało po-

ważnie zatrutych. Aby uniknąć zagrożenia

należy pamiętać o czyszczeniu przewodów

wentylacyjnych, regularnych przeglądach

urządzeń grzewczych i montażu czujników

tlenku węgla.

Zaczadzenie w budynkach mieszkal-

nych może pośrednio powodować to, iż

w okresie zimowym większość użytkowni-

ków budynków uszczelniania okna, drzwi

przed zimnem. W ten sposób ogranicza

się wymianę powietrza, a tym samym nie

dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu.

Niedostateczna ilość tlenu sprawia, 

że następuje niepełne spalanie paliwa 

w urządzeniach grzewczych i tworzy się 

tlenek węgla, czad.

Oprac. JN

Lucyna Korycka, Amazonka, prezes

stowarzyszenia Amazonek w Żyrardowie

wydała książkę. Wspomnienia, w której

znajdują się też te związane z gminą Ża-

bia Wola. Z wizytami profilaktycznymi dla

mieszkańców.

Lucyna Korycka jak sama mówi zawsze

chętnie korzysta z zaproszeń, odwiedza

szkoły, gimnazja, licea. Spotyka się z ko-

bietami, ale nie tylko. Liczy na kolejną

wizytę w gminie Żabia Wola.- To bardzo 

ważne by mieć wiedzę, że choroba ata-

kuje często znienacka, nie daje objawów, 

trzeba korzystać z profilaktyki - podkreśla 

Korycka. 

Książka to zapis dramatycznych wspo-

mnień. Trudnej walce z chorobą, która 

kilkakrotnie pojawiała się w rodzinie, ale 

też opis dziesięcioletniej działalności 

stowarzyszenia. -Gdyby nie moja, zmarła 

na nowotwór przed trzema laty córka Ma-

riola nie wydałabym tej książki- podkreśla 

autorka. -Wspomnienia obiecałam sobie 

i jej- dodaje prezes Amazonek. Publikacja 

zatytułowana została ,,Zapisane w gwiaz-

dach czy w genach?”. 

JN

Decyzją komisji konkursowej, jaka zo-

stała powołana przez Zarząd Powiatu Gro-

dziskiego Krystyna Płukis wygrała konkurs

na dyrektora Samodzielnego Publicznego

Specjalistycznego Szpitala Zachodniego

imienia Jana Pawła II w Grodzisku Ma-

zowieckim. Krystyna Płukis Szpitalem

Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

zarządza od lat.

Do konkursu przystąpiło 5 kandydatów:

Marian Krejs, Edyta Grabowska- Woźniak,

Andrzej Składanek, Krzysztof Rymuza

i Krystyna Płukis. -Każdy z kandydatów

spełnił wymogi formalne- informuje

Zofia Owczarek z komisji konkursowej.

Następnie odbyły się rozmowy z kandy-

datami. Każdy z kandydatów otrzymał trzy

identyczne pytania. Dotyczyły one między

innymi możliwości spełniania potrzeb pa-

cjentów i personelu, zagrożeń dla szpitala

wynikających z nowej ustawy. Ostatnie 

pytanie dotyczyło współpracy ze związka-

mi zawodowymi.

Wszyscy kandydaci indywidualnie 

zmierzyli się z pytaniami. Komisja oce-

niała w 13 osobowym składzie. W wyni-

ku tajnego głosowania 12 osób poprało 

kandydaturę Krystyny Płukis na dyrektora 

Szpitala Zachodniego imienia Jana Pawła 

II w Grodzisku Mazowieckim, jedna osoba 

opowiedziała się za Marianem Krejsem.

JN

1 wypadek, w którym jedna osoba od-

niosła lekkie obrażenia, 9 kolizji i zatrzy-

manie trzech nietrzeźwych kierowców to 

policyjny bilans akcji Znicz na terenie po-

wiatu grodziskiego. - Podczas świąt było 

spokojnie, ten czas nie różnił się od zwy-

kłych dni- mówi Katarzyna Zych, rzecznik 

Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Mazowieckim.

Sprawca jednej z kolizji niestety był 

pod wpływem alkoholu, policjanci pięcio-

krotnie interweniowali w sprawie utrud-

nień w przejeździe spowodowanych na 

przykład złym zaparkowaniem auta.

Podczas akcji Znicz o bezpieczeństwo 

poruszających się po drogach całego 

kraju dbało ponad dziesięć tysięcy poli-

cjantów. W czasie świątecznego week-

endu nie obyło się bez ofiar, na polskich 

drogach zginęło aż 51 osób. Doszło w tym 

czasie do 464 wypadków, funkcjonariusze 

zatrzymali 2128 pijanych kierowców. Naj-

bezpieczniejszym dniem wydłużonego 

weekendu okazał się 1 listopada, kiedy to 

doszło do 77 wypadków. Najtragiczniej-

szymi dniami był piątek i sobota. 

JN

Unia Europejska dała szansę lokalnym 

gospodarstwom na rozwój. Doskonałym 

tego przykładem jest gospodarstwo Mał-

gorzaty i Pawła Majewskich z Bieniewca. 

- O środki europejskie aplikowaliśmy już 

w 2006 roku. Złożyliśmy wniosek na do-

płatę do zakupu sprzętu rolniczego, mię-

dzy innymi ciągnika. Był to dla nas stres, 

ponieważ nie wiedzieliśmy czy dostaniemy 

zwrot pieniędzy. Trzeba było wziąć kredyt- 

wspomina Małgorzata Majewska. Okazało 

się, że gospodarstwo uzyskało dotację. 

Pół roku po zakupie przyszła pozytywna 

decyzja o przyznaniu pomocy finansowej- 

dotacji. Zainwestowane przez małżeństwo 

pieniądze zostały później zwrócone.

Wypełnianie wniosków, dokumentacja 

to ogrom pracy. Jak twierdzą właściciele 

gospodarstwa w Bieniewcu - warto było. 

Przy aplikowaniu jest dużo pracy, ale opłaca 

się. Po zakupie sprzętu rolników odwiedza-

ją kontrole, szczególnie zaś gospodarstwa, 

w których są zwierzęta. Sprawdzany jest ich 

dobrostan, certyfikaty mleczne. Opisywane 

gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi 

i kontrole przeszło pozytywnie. Rolnicy ko-

rzystają także z dopłat bezpośrednich. - Być 

może jeszcze pomyślimy o dodatkowych 

funduszach, jednak teraz konkurencja jest 

ogromna, zainteresowanie unijnym wspar-

ciem duże i co za tym idzie mniejsza szansa 

na otrzymanie pieniędzy- przyznaje Małgo-

rzata Majewska.

Warto dodać, że w momencie przy-

stąpienia Polski do Unii Europejskiej 

gospodarstwa musiały przejść przeobra-

żenia, potrzebne były w nich inwestycje, 

modernizowane były obory aby mogły 

spełnić wymogi unijne. Obora państwa 

Majewskich spełnia wymogi dotyczące 

szerokości, długości stanowisk, oświe-

tlenia, wentylacji. Gospodarstwo liczy 

18 hektarów własnych i około 40 hektarów 

dzierżawy. Prowadzenie takiej działalności 

to bardzo ciężka i codzienna praca: od go-

dziny 6 rano do 24. Jednak by przynosiło 

dochody trzeba w nie inwestować.  Bez 

nowoczesnego sprzętu nie da się prowa-

dzić gospodarstwa. - Najważniejsza jest 

mechanizacja - na szczęście w procesie 

udoskonalania warunków pracy pomagają 

także wspomniane fundusze Unii Europej-

skiej, po które sięgają rolnicy. - Nie moż-

na się bać biurokracji, trzeba wnioskować 

i brać dotacje - podkreśla na koniec Mał-

gorzata Majewska. 

JN
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W tym roku w GOPS Zespół
Interdyscyplinarny w przyszłym
asystent rodzinny

Wyższa dotacja dla Biblioteki

Stowarzyszenie Szansa chce pomóc

Małgorzata Mikoda w tym roku otrzymała 
nagrodę wójt gminy Żabia Wola

g y

W tym roku w lokalnych gminach poja-

wiły się Zespoły Interdyscyplinarne, których

zadaniem jest rozwiązywanie problemów

trudnych rodzin. W 2012 roku ma się poja-

wić w gminach asystent rodziny. To kolejne

zadanie dla lokalnych samorządów.

Jak mówi kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli Teresa

Fabiszewska w przyszłym roku zostanie

powołane nowe stanowisko asystenta ro-

dziny. Asystent rodziny niezależnie od pra-

cowników socjalnych będzie się zajmował

wyłącznie pomocą i pracą nad rodziną.

Głównym zadaniem asystenta rodziny 

ma być niedopuszczenie do rozdzielenia

dzieci z rodziną oraz podjęcie działań ma-

jących na celu zażegnanie kryzysu w ro-

dzinie. -Aby praca asystenta była efektyw-

na, pod jego opieką nie może znajdować

się więcej niż 20 rodzin- podkreśla Teresa

Fabiszewska.

JN

Biblioteka w Żabiej Woli otrzymała do-

tację z Biblioteki Narodowej.- W tym roku

jest się, z czego cieszyć, bo dotacja jest

niemal dwukrotnie wyższa niż w zeszłym

roku- mówi Halina Krajewska. Do biblio-

teki trafiło 4100 złotych.

Dzięki tym pieniądzom będzie można

wzbogacić księgozbiór o nowości wy-

dawnicze, o które pytają czytelnicy. Wie-

lu z nich to studenci także o nich myśli

Biblioteka kupując pozycje z dziedziny

ekonomii, psychologii, logiki, prawa, so-

cjologii.

Biblioteka planuje też umieścić wszyst-

kie książki w spisie komputerowym. Potrwa

to dłuższy czas, bo placówka ma w swoich

zbiorach ponad 5 tysięcy egzemplarzy.

JN

Po raz kolejny stowarzyszenie „Szan-

sa” w Żabiej Woli zamierza zorganizować

przedświąteczną zbiórkę dla potrzebują-

cych mieszkańców. -  Pomoc skierowana

będzie głównie do dzieci - mówi Mał-

gorzata Kozicka, prezes stowarzysze-

nia. Zbierane będą artykuły spożywcze,

słodycze i nowe zabawki. Później dary

zostaną rozdzielone, zapakowane i trafią

do najbardziej potrzebujących rodzin –

mieszkańców naszej Gminy. Akcję wspie-

ra Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Żabiej Woli.

Warto dodać, że ubiegłoroczna akcja

stowarzyszenia przyniosła pomoc dla

38 osób. Udało się zebrać artykuły spo-

żywcze, które stały się darem serca od

mieszkańców dla mieszkańców. - Tak

będzie i tym razem- podkreśla Małgorzata

Kozicka.

Stowarzyszenia Szansa jest organizacją 

pożytku publicznego. Celami stowarzy-

szenia są między innymi:

- organizowanie i zagospodarowanie cza-

su wolnego dla dzieci, upowszechnia-

nie sportu i rekreacji,

- prowadzenie świetlic wiejskich,

- organizowanie pomocy, wspomaganie

nauki w rodzinach dysfunkcyjnych. 

Ostatnio ważnym zajęciem organizacji 

są także przedświąteczne zbiórki.

JN

Lokalna Grupa Działania Ziemia Cheł-

mońskiego zaprasza do składania wnio-

sków na dofinansowanie lokalnych przed-

sięwzięć w ramach tak zwanych małych

projektów. Wcześniej można było wziąć

udział w szkoleniu, które odbyło się 22 li-

stopada w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Wnioski składać można od 28 listopada

do 16 grudnia br. Dodatkowe informacje

można uzyskać pod numerami telefonu:

468589151, 795588621, 795587114.

Jak podkreśla Dorota Tyszkowska z biu-

ra LGD dofinansowanie można otrzymać

na: wsparcie organizacji imprez kultural-

nych, rekreacyjnych, sportowych (rajdy,

festyny, dożynki, lokalne targi pracy,

organizacja tradycyjnych świąt itp.), kon-

kursy promujące ludzi utalentowanych,

organizację szkoleń i innych przedsię-

wzięć o charakterze edukacyjnym i warsz-

tatowym dla ludności, organizację wystaw

artystycznych, warsztatów, plenerów (np.

plastycznych, muzycznych, teatralnych

i literackich), promowanie lokalnego dzie-

dzictwa kulturowego, historycznego oraz

przyrodniczego, zakup tradycyjnej roślin-

ności oraz starych odmian roślin celem

odbudowy dziedzictwa przyrodniczego,

renowację, zabezpieczenie i oznakowanie 

przydrożnych kapliczek, pomników przy-

rody i innych miejsc oraz budowli cha-

rakterystycznych dla danej miejscowości, 

zakup strojów, eksponatów i innego wy-

posażenia zespołów artystycznych, folklo-

rystycznych i innych grup kultywujących 

miejscowe tradycje i zwyczaje, inwestycje 

służące utrzymaniu i kultywowaniu trady-

cyjnych zawodów i rzemiosła oraz wspie-

raniu lokalnej twórczości ludowej.

O dotacje mogą się ubiegać: miesz-

kańcy obszaru LGD przedsiębiorcy- dzia-

łający i posiadający siedzibę na obszarze 

LGD, organizacje pozarządowe (stowarzy-

szenia, fundacje itp.), osoby prawne, jed-

nostki organizacyjne związków wyznanio-

wych i kościołów, jednostki organizacyjne 

samorządów lokalnych.

JN

Każdego roku w Dzień Edukacji Naro-

dowej, wójt gminy Żabia Wola honoruje

jednego nauczyciela, który odniósł szcze-

gólne zasługi w mijającym roku. W 2010

nagroda trafiła do Marcina Łęckiego, na-

uczyciela wychowania fizycznego z Gim-

nazjum w Józefinie, w tym do Małgorzaty

Mikody, nauczycielki języka polskiego ze

Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.

-To było dla mnie ogromne zaskoczenie

a jednocześnie wielka radość- mówi na-

grodzona nauczycielka. Doskonały wynik

z egzaminów kończących naukę w pod-

stawówce to między innymi jej zasługa.

Jak mówi stara się uczyć młodych ludzi

systematyczności i solidności.- To zawsze

przynosi efekt- podkreśla. Szkoła Pod-

stawowa w Ojrzanowie osiągnęła wynik

z egzaminów klas szóstych na poziomie-

30,14. Trzeba tutaj dodać, że najlepsza

warszawska placówka otrzymała notę- 31.

Średnia powiatu grodziskiego wynosi- 27, 

73, zaś województwa- 25,96. Małgorzata 

Mikoda zapraszała uczniów na dodatkowe 

zajęcia, dlatego też mogą się pochwalić 

takimi osiągnięciami.

Małgorzata Mikoda pochodzi z woje-

wództwa śląskiego, w Szkole Podstawowej 

w Ojrzanowie pracuje od siedmiu lat. - To 

solidny nauczyciel- podkreślają rodzice 

uczniów szkoły.- Motywuje do pracy - do-

dają. Sama dużo pracuje, w wolnych chwi-

lach czyta książki, uwielbia także seanse 

kinowe, szczególnie obrazy historyczne. 

Jak podkreśla każde dziecko nawet z dys-

funkcjami dzięki swojej ciężkiej pracy ma 

szansę, by odnieść sukces. Wierzy w swo-

ich uczniów, jednocześnie jest zdyscypli-

nowana, konsekwentna i bardzo kulturalna. 

Z nauczycielki swojej szkoły dumna jest 

dyrektor Barbara Owczarek.

JN

LGD Ziemia Chełmońskiego i kolejne nabory
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Mistrz Szarlotki 2011 wybrany Święto Chleba, podziękowanie rolnikom
za ich pracę

Turniej unihokeja w Józefinie

Poczytaj mi, Mamo!

Kulturalny dar serca

Aż 39 szarlotek walczyło w niedzielę,

2 października o miano tej najsmaczniej-

szej. Konkurs po raz czwarty już zorgani-

zowała Lokalna Grupa Działania Ziemia

Chełmońskiego. -Z roku na rok zainte-

resowanie świętem szarlotek jest coraz

większe- mówi Dorota Tyszkowska z biura

LGD. Przyznaje, że oprócz zainteresowa-

nia spotkaniem jest także zainteresowanie

ze strony kolejnych gmin do włączenia

się w działanie LGD. Ostatnio do stowa-

rzyszenia przystąpiły gminy: Nadarzyn

i Jaktorów, od początku stowarzyszenia

w jego ramach funkcjonują: Mszczonów,

Radziejowice, Żabia Wola, Baranów, Tere-

sin, Grodzisk Mazowiecki (bez miasta).

Szarlotki do konkursu wystawiali miesz-

kańcy całego regionu, wśród nich: Jakub

Ostrowski ze Szkoły Podstawowej w Ada-

mowiźnie. Jakub zdobył drugie miejsce

w konkurencji dziecięcej. Pierwsze miej-

sce zajęła Agnieszka Świętojańska, trze-

cie Wiktoria Chechłacz. Trzecie miejsce

w kategorii dorosłych zajęły Weronika

i Maja Bilskie, drugie Mirosława Wodnicka.

Mistrzem Szarlotki 2011 została Danuta

Pytlak. Pierwsze miejsce w kategorii ga-

stronomia zajął Gościniec z Kuklówki, dru-

gie Karczma z Bukówki. Pieniądze zebrane 

podczas spotkania ze sprzedaży szarlotek 

posłużą na pomoc dla zwierząt.

Podczas imprezy nie zabrakło też kon-

kursów dla najmłodszych, lokalni przed-

siębiorcy wystawiali swoje produkty. Było 

dużo muzyki i dobrej zabawy. Prezes sto-

warzyszenia Witold Czuksanow zaprasza 

na kolejny Dzień Szarlotki za rok. Zapewne 

w konkursie weźmie udział jeszcze więcej 

słodkich wypieków, w zeszłym roku było 

21 ciast, w tym 39. Dopisała pogoda, 

talenty kulinarne, zaangażowanie orga-

nizatorów a co najważniejsze oferta nie-

dzielnego spotkania stała się atrakcyjna 

dla mieszkańców. 

JN

W tym roku Święto Chleba w Żabiej

Woli zaplanowane zostało na pierwszy po-

wakacyjny weekend, 4 września. Święto,

którego bohaterami są rolnicy rozpoczęło

się uroczystym nabożeństwem, podczas

Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie chle-

ba. Chleb ten następnie w korowodzie

dożynkowym przyniesiony został na teren

Domu Kultury w Żabiej Woli, gdzie odby-

wały się występy artystyczne.

Nim do tego doszło, wójt gminy Halina

Wawruch i przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Bieganowski złożyli wszystkim

rolnikom najlepsze życzenia dziękując

im za codzienną pracę. To piękne, kolo-

rowe święto, jednak ten rok dla rolników

był trudny. -Kapryśna pogoda, mokre

lato spowodowało, że rolnicy jeszcze we

wrześniu kosili zboże. Dożynki to dobry

moment, by podziękować im za ich pracę,

wytrwałość, spotkać się, wspólnie święto-

wać- mówi wójt Żabiej Woli Halina Waw-

ruch. -Rolnicy są niezwykle zdetermino-

wani, dzięki produktom ich pracy mamy 

chleb- dodaje wójt gminy. Dożynkowy 

chleb trafił do sołtysów, którzy dzielili się 

nimi ze swoich mieszkańcami.

Podczas dożynek symboliczne dzie-

lenie się chlebem zapoczątkowali wójt 

gminy i przewodniczący Rady Gminy. Po 

części oficjalnej, na scenie tradycyjnie 

pojawili się artyści. Wśród nich znany 

już w Żabiej Woli zespół Mazowszacy, 

na scenie wystąpił kabaret Truteń, ale też 

zespół Radlanie z Gimnazjum w Józefinie 

i młodzi ludzie z grupy tańca nowocze-

snego Tatiany Filus. Piękna, słoneczna 

pogoda, wiele ciekawych atrakcji, ale 

też doskonałe towarzystwo mieszkańców 

gminy i gości sprawiły, że dożynki 2011 

zaliczyć można do bardzo udanych.

JN

W październiku na hali w Józefinie od-

był się turniej unihokeja. Wzięło w nim

udział pięć drużyn dwie z Warszawy i aż

trzy z Józefiny. Zawody rozgrywane były

systemem każdy z każdym.

Pierwsze trzy miejsca przypadły miej-

scowym zawodnikom, czwarte zdobyła

ekipa z Mokotowa a piąte z Ursusa. Turniej

stał na wysokim poziomie, były piękne

bramki i nie brakowało emocji, ale co

najważniejsze jak podkreśla Marcin Łęcki

wszyscy doskonale się bawili.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zo-

stał Damian Jędrys, najlepszym strzelcem

Szymon Gajda a najlepszym bramkarzem

Jakub Majewski. Ponadto wyróżnieni zo-

stali też Sebastian Suchecki, Kamil Bana-

siewicz i Dominika Powązka. Marcin Łęcki 

zaprasza wszystkich zainteresowanych 

treningami unihokeja do szkoły w czwartki 

od godziny 15.

JN

Dzieci z Klubu Malucha odwiedziły po 

raz pierwszy Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Żabiej Woli. Na zorganizowanej specjal-

nie dla najmłodszych lekcji bibliotecznej 

dzieci wysłuchały bajek i opowieści, czy-

tanych przez rodziców.

Bardzo podobała się bajka o żabce. 

Każde dziecko dostało pamiątkę z lekcji –

zakładkę do książek.

Mamy nadzieję, że Maluchy zapamięta-

ją bibliotekę, jako miejsce ciekawe i przy-

jazne, w którym zawsze można spotkać

książkowych przyjaciół.

 JW

Odpowiadając na prośby mieszkańców 

gminy Dom Kultury zorganizował wyjazd 

dla grupy uczniów Szkoły Podstawowej 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe-

finie. Celem wycieczki był koncert „Wielki 

Finał, czyli Zabawa na 112”, odbywający 

się w Sali Kongresowej w Warszawie. Do-

chód ze sprzedaży biletów przeznaczony 

został na cele statutowe Fundacji „Pro-

meteusz”.

Tegorocznymi gwiazdami koncertu byli:

Ada Szulc i Chilitoy, Sylwia Grzeszczak i

Liber, Natalia Kukulska z zespołem, Aneta

Figiel, Drink Milk oraz Maciej Pol. Nieod-

łączną częścią imprezy stał się występ for-

macji tanecznej „Flex” oraz pokaz laserów.

Bardzo ważnym elementem był także

konkurs medyczny, który przypomniał

wszystkim podstawowe zasady udzielania

pierwszej pomocy.

 JW
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Strażacy pomagają i dbają o patriotyzm

Projekt GOPS XIII Listopadowy Złaz 
Niepodległościowy w OSP Skuły 

Aktywne Koło Seniora

13 już raz strażacy ze Skuł zaprosili na

Złaz Niepodległościowy. Główne uroczy-

stości odbyły się 11 listopada w 93 rocz-

nicę odzyskania przez Polskę Niepodle-

głości. To był kolejny dzień złazu, którego

oficjalną część rozpoczęło nabożeństwo

w skulskim kościele.

Po Mszy Świętej samorządowcy, miesz-

kańcy złożyli kwiaty pod historyczną tabli-

cą. Później prezes OSP w Skułach Wacław

Świdlicki zaprosił na spotkanie do budynku

Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam młodzi

ludzie przedstawili patriotyczny program

artystyczny, w którym przypomnieli ważne

wydarzenia z historii naszego kraju. Boha-

terskie czyny Polaków, walkę o niepodle-

głość. Wszystko to, co wiąże się z polsko-

ścią i naszą narodową tradycją.

Wacław Świdlicki przypomniał też 

o tym, że straż w Skułach bierze udział

w różnych projektach między innymi pod

nazwą ,,Magia Smaków”. W ramach tego

zadnia wyremontowana została dawna

kuchnia, zakupiona duża chłodnia i taboret

dwupalnikowy. -Najwięcej jednak inwencji

organizacyjnej i pracy kosztowało strażaków

postawienie „Kuchni Staropolskiej” wraz

z piecem chlebowym i wędzarnią- mówi

prezes OSP w Skułach Wacław Świdlicki.

Podczas uroczystości można było skosz-

tować lokalnych potraw, między innymi

domowych pierogów, można było także

podziwiać ten wyjątkowy piec chlebowy. 

JN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Żabiej Woli już po raz czwarty realizuje

Projekt „Ograniczanie zagrożenia wyklu-

czenia społecznego młodzieży Gminy Ża-

bia Wola”, współfinansowany ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego. 

W ramach Projektu 10 młodych osób

z naszej Gminy ma możliwość bezpłatne-

go uczestnictwa w zajęciach tanecznych,

terapeutycznych oraz w zajęciach z dorad-

cą zawodowym. W okresie wakacyjnym dla 

młodzieży zorganizowana została impreza 

środowiskowa oraz dwudniowy wyjazd 

integracyjny do Torunia. W grudniu br. 

planowane są jeszcze dwa jednodniowe 

wyjazdy dla beneficjentów Projektu oraz 

spotkanie podsumowujące Projekt. 

AP

W dniach 10-13 listopada 2011 od-

był się kolejny, XIII już Listopadowy Złaz 

Niepodległościowy dla dzieci i młodzieży 

z terenu powiatu grodziskiego.

Wśród 70-ciu uczestników była mło-

dzież ze szkoły podstawowej w Skułach, 

Ojrzanowa i Józefiny; gimnazjum z Józefiny 

oraz członkowie MDP z OSP Skuły i Kaski.

W czasie złazu zorganizowano trasy

o tematyce historycznej i sportowo-po-

żarniczej. Na zakończenie uczestnikom

indywidualnym oraz grupom zorganizo-

wanym wręczone zostały nagrody, a także

dyplomy. 

IŚ

Członkowie żabiowolskiego Koła Se-

niora spędzili tegoroczną jesień w nie-

zwykle aktywny sposób.

We wrześniu członkowie Koła Seniora

spotkali się w siedzibie Domu Kultury

w Żabiej Woli, by wspólnie pożegnać

mijające lato oraz powitać kolejną jesień

(według naszych Gości o wiele łaskawszą

od kończącej się, niezwykle kapryśnej

pory roku). Impreza, zwana tradycyj-

nie „Świętem Pieczonego Ziemniaka”,

przebiegała w radosnym nastroju. Luźne

rozmowy, pogadanki  oraz „mała czarna”

i potrawy z ziemniaków sprawiły, że nasi

Goście czuli się bardzo dobrze.

W czwartek, 6 października członkowie

Koła Seniora wybrali się na wycieczkę

szlakiem mazowieckich pałaców i miejsc

o wyjątkowej wartości kulturowej. Podczas

kilkugodzinnej wyprawy seniorzy odwie-

dzili pałac w Radziejowicach, gdzie mieli

okazję zobaczyć wystawę pochodzących

z prywatnej kolekcji dzieł Józefa Chełmoń-

skiego - malarza pochodzącego z naszego

regionu. Równie ciekawą atrakcją stał się

wojskowy cmentarz niemiecki (szczegól-

ną uwagę przykuwała niespotykana w Pol-

sce architektura). Wspaniały widok pałacu

w Nieborowie, a także niespotykane połą-

czenie klasycznej architektury z nowocze-

snym przekazem technologicznym (brak

przewodnika został zrekompensowany

poprzez dostępny dla wszystkich zwiedza-

jących zestaw słuchawkowy, informujący

o najatrakcyjniejszych miejscach zamku,

bardzo spodobał się naszym wycieczko-

wiczom). Bardzo atrakcyjnym dla naszych 

Seniorów miejscem okazało się „Miste-

rium Tysiąclecia” w Niepokalanowie.

Pod koniec listopada członkowie Koła 

Seniora spotkali się na zabawie andrzej-

kowej. Frekwencja, jak zwykle, była bar-

dzo duża. Na seniorów czekała niezwykła 

niespodzianka: imprezę rozpoczęło spo-

tkanie autorskie z Małgorzatą Ciechom-

ską, Jackiem Suchowiczem oraz Piotrem 

Łączyńskim – zaproszonymi przez Gmin-

ną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli 

twórcami publikacji promujących ideę 

bookscrossingu - nieodpłatnego prze-

kazywania książek najczęściej poprzez 

zostawianie ich w specjalnie oznaczo-

nych miejscach, by ktoś mógł je zabrać, 

przeczytać i znów zostawić w tym samym 

lub innym wyznaczonym do tego miejscu. 

Utalentowani literacko goście przedstawili 

naszym seniorom potrzebę „uwalniania 

książek” oraz przekazali im egzemplarze 

publikacji współfinansowanych ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu „Z ręki do ręki – lekcja integra-

cji”. Dalsza część imprezy upłynęła na

wspaniałej zabawie, pełnej uśmiechu

i przyjaźni. Czy jest to zasługa dobrej

książki, z którą niejeden senior opuszczał

progi Domu Kultury, czy też wrodzonego

talentu do okazywania radości, cechują-

cego naszych seniorów?

Czy tegoroczna zima będzie równie

ciekawa dla członków Koła Seniora? Zo-

baczymy. 

JW
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Mikołaj w Skułach

Dom Kultury dla dorosłych

Już niedługo ferie!

„Jasełkowe Zmagania” już za pasem!

Szkoła Radości i PrzyjemnościW tym roku uczniów Szkoły Podstawo-

wej im. M. Kownackiej w Skułach odwie-

dzi Święty Mikołaj! Sędziwy gość rodem 

z Laponii odpowiedział pozytywnie na 

zaproszenie Domu Kultury oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli.

Już wiemy, że nie przyjedzie sam – to-

warzyszyć będzie mu grupa artystyczna, 

przedstawiająca bajki Świętego Mikołaja. 

Nie zabraknie również konkursów spraw-

nościowych i tanecznych.

To chyba najlepszy dowód na to, że 

dzieci ze Skuł były w tym roku wyjątkowo 

grzeczne.

JW

Dom Kultury razem z Gminną Biblio-

teką Publiczną w Żabiej Woli tradycyjnie

już zapraszają dzieci i młodzież z terenu

gminy Żabia Wola do uczestnictwa w za-

jęciach w czasie ferii zimowych.

Na zainteresowanych czeka wiele

atrakcji: wycieczki do kina i na lodowisko,

zajęcia z instruktorami Domu Kultury oraz

warsztaty dziennikarskie dla tych, którzy

chcą sprawdzić się w roli dziennikarza

radiowego. Wynikiem warsztatów będzie

nagranie słuchowiska oraz stworzenie

serwisu informacyjnego poświęconego

Żabiej Woli.

Wszystkich chętnych prosimy o wcze-

śniejsze zapisy na poszczególne zajęcia

– liczba miejsc ograniczona.

JW

W progi Domu Kultury zapraszamy nie

tylko dzieci i młodzież, ale także osoby

dorosłe. Dla kobiet szukających relaksu

po tygodniowej pracy proponujemy za-

jęcia taneczne „30+”, łączące elementy

tańca z technikami relaksacyjnymi. Oso-

bom chcącym poprawić swą sylwetkę

i sprawność fizyczną oferujemy zajęcia

aerobowe, pozwalające na pozbycie się

nie tylko kilku kilogramów, ale również

codziennego stresu. Amatorzy kart odnaj-

dą się w kole brydżowym, które spotyka 

się w Domu Kultury kilka razy w tygodniu. 

Najstarszych mieszkańców gminy zapra-

szamy zaś do Koła Seniora – spotkania, 

wycieczki oraz pielęgnowanie tradycji to 

dobry sposób na chwilę odpoczynku od 

dnia codziennego.

Dodatkowych informacji udzielają pra-

cownicy Domu Kultury.

46-857-82-60

Już od wielu lat w Domu Kultury w Ża-

biej Woli organizowane są „Jasełkowe

Zmagania” – przegląd najlepszych grup

teatralnych ze szkół podstawowych z tere-

nu Gminy. To ważne dla naszych uczniów

wydarzenie artystyczne odbędzie się

10 stycznia 2012 roku.

W przeglądzie jasełek mogą wziąć

udział grupy teatralne (laureaci konkursów

wewnątrzszkolnych), złożone z uczniów

klas I - VI ze wszystkich szkół podsta-

wowych z gminy Żabia Wola, którzy, pod 

kierunkiem nauczyciela prowadzącego lub 

opiekuna, przygotują piętnastominutowe 

przedstawienie teatralne związane tema-

tycznie ze Świętami Bożego Narodzenia.

Jesteśmy pewni, że wzorem lat ubie-

głych grupy teatralne ze szkół podstawo-

wych zadziwią nas swoim profesjonalnym 

podejściem do tematyki jasełek i sprawią 

swymi występami wiele przyjemności. 

JW

Gmina Żabia Wola/ 

Zespół Obsługi Pla-

cówek Oświatowych 

realizują projekt pt. 

,,SZKOŁA RADOŚCI 

I PRZYJEMNOŚCI” 

współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet 

IX, Działanie 9.1,Poddziałanie 9.1.2.  

skierowany do uczniów klas 0-3 Szkoły 

Podstawowej w Józefinie i ich rodziców. 

Celem głównym projektu jest nabycie 

przez uczniów SP w Józefinie umiejętno-

ści i wiadomości pozwalających na osią-

ganie sukcesu edukacyjnego  poprzez ba-

dania i realizację zajęć specjalistycznych 

w okresie dwóch lat szkolnych. 

Cele szczegółowe:

- wyrównywanie dysproporcji eduka-

cyjnych poprzez dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze  oraz spe-

cjalistyczne,

- przeciwdziałanie patologii społecznej 

poprzez opiekę psychologiczno -peda-

gogiczną  dla uczniów i ich rodziców,

- rozwój zainteresowań i kompetencji klu-

czowych poprzez dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne,

- przełamanie barier  kulturowych i prze-

konanie rodziców o znaczeniu edukacji 

wczesnoszkolnej poprzez doradztwo 

i informację ,

- uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty edu-

kacyjnej o elementy wykraczające poza

standardowy program nauczania.

W ramach projekty realizowane są

następujące zajęcia:

- zajęcia teatralne z elementami bajko

terapii,

- zajęcia ruchowe z elementami muzyko-

terapii, 

- zajęcia ruchowe z elementami chore-

ografii,

- wyrównawcze zajęcia matematyczne,

- zajęcia rozwijające zdolności matema-

tyczne,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia logopedyczne,

- konsultacje psychologiczno – pedago-

giczne.

Koszt projektu: 827 872,00  zł. /wkład

własny 36 765,00 zł./


