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Gmina Żabia Wola Liderem RPO WM

Żabia Wola okazała się liderem mazowieckich gmin
pod względem aktywności,
dzięki dużej liczbie wniosków o dof inansowanie
unijne, k tóre otr z y ma ł y
pozytywną ocenę formalną. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych w lutym odznaczyła statuetkami Liderów
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
W sumie w ramach Programu Mazowsze otrz ymało
1, 86 mld euro.
Żabia Wola od lat stara

się pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje. Tym
razem w swojej kategorii
najaktywniejszych, gmina
zdobyła trzecie miejsce. 11
wniosków lokalnego samorządu zostało pozytywnie
z wer y f ikowanych. Żabia
Wola dzieli miejsce z Troszynem. Pierwsza pozycja w tej
kategorii przypadła w udziale gminie Długosiodło (18
wniosków), druga gminie
Michałowice (17 wniosków).
Pierwsze miejsce w swojej
kategorii gmin miejsko- wiejskich zajął sąsiedni Grodzisk
Mazowiecki, samorząd złożył
21 poprawnie zweryfikowanych pod względem formalnym wniosków.
-Nabor y organizowane
przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Programów Unijnych cieszyły się dużą popularnością – wpłynęło ponad
6 tys. wniosków, z czego

1286 zostało zatwierdzonych
do dofinansowania. Prawie
połowa z nich to projekty
samorządów terytorialnych
z całego województwa mazowieckiego. W sumie udało
się im zdobyć 4, 56 mld zł na
zrealizowanie 553 projektów.
Są to inwestycje, z których,
na co dzień korzystają lub
będą korzystać mieszkańcy
całego Mazowsza. Z dofinansowania z RPO WM skorzystały wszystkie powiaty
i prawie 90% gmin w województwie. To oznacza, że
dzięki RPO rozwija się każdy
zakątek naszego regionu –
mówił podczas spotkania
Mariusz Frankowski. RPO
WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy
Wschodniej. Jest jednym z 16
programów regionalnych.
Dzięki programowi zwiększa się konkurencyjność regionu, spójność społeczna,
gospodarcza i przestrzenna
Mazowsza. Dotychczas 473
z tych inwestycji (dofinansowanie – prawie 900mln
zł) zostało zakończonych
i rozliczonych. Wśród nich są
143 projekty samorządowe.
Oprac. Justyna Napierała

Inwestycja w trakcie realizacji

Kanalizacja oraz budowa
oczyszczalni ścieków znacznie poprawią jakość życia
mieszkańców lokalnej społeczności. Pomimo wielu okolicz-

ności utrudniających budowa
oczyszczalni została rozpoczęta.Oczyszczalnia powstaje przy
ulicy Jesionowej.
W pierwszym etapie kanalizacja doprowadzona zostanie
między innymi do posesji przy
ulicy Głównej w Żabiej Woli,
i ul. Warszawskiej, dojdzie do
szkoły w Józefinie, obejmie też
ulice przylegle. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla kolejnych
etapów: Wycinki Osowskie,

Józefina, części wsi Osowiec
i Huty Żabiowolskiej.
Kanalizacja rozpocznie funkcjonowanie razem z oczyszczalnią ścieków. Przypomnijmy
gmina walczy o tę inwestycje
od 2006 roku. JN

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielk anocnych,
życzymy Mieszkańcom
Gminy Ż abia Wola
i wszystkim czytelnikom
naszego biuletynu zdrowia,
szczęścia, pogody ducha oraz
dystansu do codziennych
problemów.

Dramatyczny pożar w Zalesiu, Beata Sadowska straciła
wszystko
Dom Beaty Sadowskiej spłonął 14 lutego, dramat rozegrał
się podczas nieobecności kobiety w domu. Więcej na ten
temat na str. 8.

Zwiększa się liczba mieszkańców Gminy
W gminie zameldowanych
jest ponad 7170 osób. Szacunki
jednak wskazują, że ciągle blisko 30 procent mieszkańców
nie dokonało jeszcze tej formalności.
Więcej informacji na str. 4.
Społecznicy Lasek zbudowali,
wandale niszczą
Wandale niszczą Żabiowolski Lasek, który powstał
dzięki prac y społecznej
wielu ludzi. Straty zostały
oszacowane na 600 złotych.
Więcej na str. 5.
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Witam serdecznie mieszkańców gminy Żabia Wola i naszych
gości. Do Państwa domów trafiło wydanie świąteczne naszego
kwartalnika. Początek roku to
dla samorządów duże wyzwania związane z realizacją nowo
zatwierdzonych budżetów. Wydatki są niemałe, rząd nakłada
obowiązki, za które gminy muszą
zapłacić. Tak jest między innymi
w przypadku oświaty, subwencja jest niewystarczająca. Dbamy
o nasze szkoły, w naszej gminie
nie zamierzamy nic zmieniać. Jednak wiele samorządów zostało niejako zmuszonych do podjęcia
dramatycznych kroków – zamykania małych szkół.
W gazecie między innymi o planach budżetowych na ten rok,

naszej konsekwentnej walce o oczyszczalnię i kanalizację. W tym
numerze też historia szkoły w Józefinie. Szkoły, która może się
pochwalić między innymi realizowanym teraz projektem dydaktycznym. W gazecie także informacje podatkowe. Drodzy Czytelnicy,
jeśli jesteście mieszkańcami naszej gminy, proszę meldujcie się
u nas. To ważne, by podatki szły do gminy, w której mieszkacie,
żyjecie na co dzień, dzięki temu wspólnie będziemy mogli jeszcze więcej inwestować. Niestety mamy też smutną informację.
W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwie wspaniałe kobiety, panią
sołtys z miejscowości Oddział Jolantę Godlewską i Lucynę Korycką
prezeskę stowarzyszenia Amazonek, która organizowała kilka lat
temu w naszej gminie zajęcia profilaktyczne. Podczas ostatniej
sesji minutą ciszy uczciliśmy pamięć nieżyjącej pani sołtys Jolanty
Godlewskiej. Łączymy się w bólu z rodzinami w tych trudnych dla
nich chwilach.
Zachęcam do lektury. Życzę wszystkim radosnych, spokojnych
zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy.
			
Pozdrawiam serdecznie, Halina Wawruch,

Nowy budynek socjalny już z lokatorami

8 rodzin oczekujących na lokal socjalny w gminie Żabia Wola
ma już nowy dach nad głową.
W styczniu lokatorzy wprowadzili się do nowego budynku. Nim
to jednak nastąpiło Gminna Komisja Mieszkaniowa oceniła 28
złożonych wniosków o przydziału lokalu socjalnego lub zamiany
najmowanego dotychczas.
Jak informuje Małgorzata
Reszka z Urzędu Gminy w Żabiej Woli 18 wniosków spełni-

ło wymogi formalne w tym 13
wniosków zostało rozpatrzone
pozytywnie. 5 rodzin zakwaterowano w wyniku wygospodarowania dodatkowych lokali
socjalnych z istniejących zasobów mieszkaniowych gminy.
Komisja brała pod uwagę trudną sytuację mieszkaniową oraz
dochód osób ubiegających się
o lokal. Jak podkreśla żadna
z osób, która zamieszkała w lokalu socjalnym nie ma prawa

Gazyfikacja w gminie Żabia Wola
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy Warszawa rozpoczęła realizację projektu gazyfikacji
miejscowości znajdujących się na
terenie gmin: Żabia Wola, Góra
Kalwaria, Tarczyn i Prażmów.
W lipcu zeszłego roku zawarta została umowa, z Instytutem Nafty
i Gazu w Krakowie, o dofinansowanie inwestycji z funduszy Unii
Europejskiej w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013”.
Przewidywany termin realizacji inwestycji na terenie gminy Żabia Wola to lata 2013/2014.
W gminie wybudowanych zosta2

nie około 11 kilometrów gazociągu. Pojawi się on w południowej
części gminy, w miejscowościach:
Grzmiąca (ulica Skulska, Nieduża),
Ciepłe (ulica Cichej Wody), Skuły
(ulica Mszczonowska, Okrężna,
Dębowa, Północna), Bartoszówka
(ulica Strażacka, Czeremchowa,

własności do zajmowanej nieruchomości, w większości przypadków są to mamy samotnie
wychowujące dzieci. To trzeci
już w gminie budynek socjalny.
Nowy budynek socjalny liczy
318,84m2 powierzchni, 4 lokale
mają po 42,84m2, kolejne 4 po
36,87m2. Koszty ich utrzymania ponoszą mieszkańcy, jest
to 1 złotych za m2 plus koszty
dodatkowe, niezależne od właściciela między innymi energia
elektryczna, wywóz nieczystości
płynnych i stałych. Warto dodać,
że lokal socjalny to tymczasowe zabezpieczenie lokalowe
dla osób będących w trudnej
sytuacji, na okres do trzech lat.
Budowa obiektu socjalnego
w Osowcu współfinansowana
była ze środków finansowych
Banku Gospodarstwa Krajowego
w ramach Krajowego Wsparcia
Budownictwa Socjalnego ze
środków Funduszu Dopłat. JN
Pałacowa, Lazurowa, Mrówki,
Świerkowa Polana). Do tego
zakresu robót są przyjmowane
wnioski o określenie warunków
przyłączenia się do sieci gazowej.
Realizacja zadania pozwoli na
stworzenie możliwości do dalszej
rozbudowy sieci gazowej i przyłączenia nowych odbiorców.
Od lat wójt Żabiej Woli Halina
Wawruch zabiega o inwestycję
gazyfikacji w gminie. W spotkaniu
z przedstawicielami Mazowieckiej
Spółki Gazownictwa w Warszawie, które odbyło się w styczniu
br., udział wzięło ponad stu
mieszkańców, co pokazało jak
ważne jest to zadnie dla mieszkańców. JN

Koszyczek
Wielkanocny
Stowarzyszenie „Szansa”
w Żabiej Woli w dniach
23.03.2012 r. – 04.04.2012 r. organizuje akcję pn. „Koszyczek
Wielkanocny”, której celem jest
zebranie artykułów spożywczych i środków czystości dla
mieszkańców Gminy, wymagających wsparcia w okresie
przedświątecznym. Wszystkich,
którzy chcieliby pomóc prosimy o zapełnianie „Koszyczka
Wielkanocnego”. W wybranych
sklepach na terenie naszej gminy
zostaną umieszczone kosze, do
których mogą Państwo wkładać produkty,
którymi chcą
podzielić się
z potrzebującymi. Zwracam
się do wszystkich mieszkańców z prośbą o hojność
i życzliwy udział w zbiórce.
Stowarzyszenie od kilku lat
wspiera dzieci i młodzież, dofinansowuje wycieczki szkolne,
promuje sport i rekreację. Wspomaga również prowadzenie świetlic wiejskich. Inwestuje w to, co
ważne: w młodzież naszej gminy.
Przekaż naszej organizacji 1%
swojego podatku.
NASZE DZIECI NIE STRACĄ
– TY O TYM DECYDUJESZ!
Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej Woli
Żabia Wola, ul. Warszawska 17
nr KRS: 0000246618
nr konta: 79-8017-1012-01003943-2001-0001

To będzie rok na piątkę, z Haliną Wawruch, wójt gminy Żabia Wola rozmawia Justyna Napierała
- Pani wójt rozmowy budżetowe z samorządowcami od kilku lat należą do trudnych, bo
jest kryzys. Samorządy jednak
pomimo mizerii starają się inwestować, poprawiać, jakość w
swoich gminach. Ten rok jednak
to wiele zawirowań, jeśli chodzi
o polską oświatę. Samorządy lokalne muszą dokładać ogromne
pieniądze do szkół. Subwencja
nie wystarcza. Wiele gmin właśnie teraz zastanawia się nad reorganizacją szkół, a Żabia Wola?
- Nie planujemy żadnych
zmian w naszej gminnej oświacie. Rozbieżność pomiędzy
dotacją a nakładami zwiększa
się, musimy z budżetu gminy
dokładać coraz więcej pieniędzy do oświaty. Coraz głośniejszy jest też spór samorządów
z rządem.
- W tym roku planowane są
podwyżki w ramach Karty Nauczyciela?
- Tak, w tym roku też są
planowane podwyżki płac,
subwencja oświatowa nie
wystarczy. Już wiemy, że pieniędzy w budżecie państwa
ma być mniej, tym samym
subwencje będą niższe. Z danych wynika, że liczba uczniów
zmniejszyła się w ostatnich
latach, jednocześnie liczba
nauczycieli wzrasta. Jeżeli rzeczywiście mamy trudny czas,
trzeba usiąść z samorządowcami do stołu rokowań i wspólnie
ustalić rozwiązania.
- Ta subwencja jest niewystarczająca, bywa, że samorządy dokładają nawet
pięćdziesiąt procent.

- W ubiegłym roku otrzymaliśmy cztery miliony osiemset
tysięcy złotych subwencji, dopłaciliśmy prawie trzy miliony
złotych. Coś jest nie tak, skoro
tak łatwo każe się nam płacić za
zadania, o wysokości, których

decyduje rząd.
- Tym bardziej, że dbacie państwo o tę oświatę, inwestujecie
w budynki, nieraz te szkoły są
bardzo małe.
- W naszej gminie sieć szkół
jest odpowiednia. Mamy jednoznaczne stanowisko, nie będziemy likwidować żadnej ze
szkół. Wychodzimy z założenia,
że każda ze szkół ma ponad
sto lat. Ponad sto lat temu nasi
przodkowie jeszcze bardziej
rozumieli potrzebę edukacji,
my zamiast poprawiać warunki,
pomagać, doskonalić, troszczyć się, by dzieci miały blisko
do szkoły, mamy je zamykać?
Nie, w naszej gminie nie będzie takich zmian w oświacie.
Wiem jednocześnie, że w Polsce w tym roku zostanie zlikwidowanych 300 szkół. Każdy
samorząd zdaje sobie sprawę
z trudnej decyzji, wiąże się to
z protestami. Ta determinacja
podyktowana jest finansami,
bo brakuje na wszystko.

- Oświata to ważny temat,
ale przecież trzeba inwestować
w wielu dziedzinach.
- Zostaliśmy wyróżnieni, jako
samorząd w gronie najaktywniejszych, czyli samorząd o dużej liczbie poprawnie złożonych
wniosków o wsparcie unijne.
Staramy się występować do
wszystkich instytucji, gdzie
jest to możliwe o dotacje dla
naszych zadań. Gminy wiejskie
są w trudniejszej sytuacji, bo
mieszkańców przypadających
na kilometr kwadratowy jest
mniej, niż w miastach, których
projekty są częściej wspierane.
Dlatego jesteśmy zdeterminowani w naszych staraniach.
- Dla mieszkańców liczą się
inwestycje, na co mogą liczyć
w tym roku?
- Staramy się utrzymywać
budżetowo inwestycje na
poziomie ponad dwudziestu
procent. Będziemy kontynuować – myślę, że z większym
rozmachem - budowę oczyszczalni i kanalizacji. W tym roku
podpiszemy umowę o dofinansowanie ze środków RPO. Na
najbliższe lata ta inwestycja
będzie dominującą. Jesteśmy
zobligowani przepisami prawa
zbudować kanalizację na obszarze aglomeracji, najbardziej
zasiedlonych zurbanizowanych
miejscowości: Żabia Wola, Huta
Żabiowolska, Józefina, są tam
szkoły, w nich przebywa codziennie ponad 700 osób.
Oczyszczalnia w Żabiej Woli
będzie służyć w przyszłości też
innym miejscowościom, wśród
nich: Żelechów, Jastrzębnik,

Kaleń. Dwa lata temu zakończyliśmy budowę głównych
sieci wodociągowych.
- Gmina bardzo się rozwija,
samorządy apelują, aby meldowali się ludzie,tak by pieniądze
nie uciekały poza gminę.
- Przybywa mieszkańców
zameldowanych, ale mamy
świadomość, że wiele osób
jeszcze tego kroku nie uczyniła.
Niestety dlatego płacimy wysokie ,,janosikowe”. Te 300 tysięcy
złotych rocznie, to w przeliczeniu koszt utwardzenia jednego
kilometra drogi. Oddajemy pieniądze na rzecz innych, a sami
jesteśmy w potrzebie.
- Pani wójt, czy problem z odwodnieniem terenów został uregulowany?
- Niestety nie. Postępowanie administracyjne toczy się
w Starostwie Powiatowym
w Grodzisku Mazowieckim.
To jest kolejny przykład pokazujący jak nasze prawo jest
niedostosowane do potrzeb.
Kiedy potrzebna jest szybka
decyzja administracyjna, sprzeciw jednej osoby powoduje,
że samorząd nie wiele może
zrobić. Mamy absolutnie niedostosowany system priorytetów do zadań kryzysowych.
Sprzeciw jednej osoby może
wstrzymać proces pomocny
innym ludziom. Postępowanie
administracyjne napotyka wiele przeszkód biurokratycznych.
- Pani wójt, w skali od jeden
do sześciu, jaki to będzie rok?
- Myślę, że na piątkę.
Dziękuję z rozmowę,

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Europejska dotacja na kolejną inwestycję
W październiku 2011 roku
Wójt Gminy Żabia Wola
podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn.:
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
na terenie Gminy Żabia Wola”
z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013, w ramach Priorytetu IV
– Środowisko, zapobieganie

zagrożeniom i energetyka,
Działania 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską w 70% . Dofinansowanie obejmie termomodernizację obiektu szkolnego
w Józefinie oraz budynku
strażnicy OSP w Bartoszówce.
W bieżącym roku, w szkole
w Józefinie wykonana zostanie
termomodernizacja - wymiana

instalacji centralnego ogrzewania (c.o) oraz instalacja
kolektorów słonecznych na
potrzeby ciepłej wody użytkowej. Prace w strażnicy OSP
w Bartoszówce zaplanowane
zostały na rok 2013 i swoim
zakresem obejmą wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej
oraz instalację centralnego
ogrzewania wraz z wykonaniem kotłowni.

Gmina Żabia Wola w marcu br. rozpoczęła procedurę
postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie w ykonawc y dla
powyższego zadania inwestycyjnego. Szczegółowe informację można znaleźć na
stronie www.zabiawola.pl
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej http://www.bip.
zabiawola.akcessnet.net. ET
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Drogi gminne–kolejne remonty

Dobre drogi, skuteczny szybki dojazd to ogromne atuty, na
które zwracają uwagę nowi
mieszkańcy oraz przedsiębiorcy.
Żabia Wola od lat sukcesywnie
remontuje i modernizuje lokalne
drogi. Po zimie ich stan jest nie
najlepszy, dlatego samorząd rozpoczyna remonty nawierzchni,
jak tylko warunki pogodowe na
to pozwolą.
Każdego roku kolejne drogi
zyskują nowe oblicze. - Drogi
gruntowe są przebudowywane głównie w technologii powierzchniowego utrwalenia
emulsją asfaltową na podbudowie z tłucznia. W roku 2011 w tej
technologii zakończona została
przebudowa dwuetapowa ul.
Słowiczej w Słubicy (od ul. Słonecznej na długości 756m), ul.
Strażackiej w miejscowości Bartoszówka i ul. Okrężnej w miejscowości Skuły. W ul. Okrężnej
przebudowany został również
przepust.
Ponadto w 2011 roku przebudowana została ul. Skowronia w miejscowości Zaręby (na
długości 1647m). W IV kwartale
2011 roku rozpoczęta została
także dwuetapowa przebudowa
ul. Brzozowej w miejscowości Wycinki Osowskie, ul. Słonecznej
i Popiele w miejscowości Lasek
(od ul. Św. Anny do drogi wojewódzkiej 876 na długości 1332m).

W bieżącym roku inwestycje te
zostaną zakończone - wylicza
Ewa Taras z Urzędu Gminy w Żabiej Woli.
W tym roku zaplanowane zostały kolejne inwestycje, do których należy m.in. modernizacja
ul. Granicznej w miejscowościach
Słubica A, Słubica B, i Słubica Dobra poprzez wykonanie nakładki asfaltowej.
- Część istniejących dróg
asfaltowych jest w złym stanie technicznym, szczególnie
ul. Grodziska w Musułach, ul.
Szkolna w Osowcu, ul. Główna
w Petrykozach i ul. Wiśniowa
w Żabiej Woli. Remonty dróg
asfaltowych wymagają dużych
nakładów finansowych. Ostatnio wykonana została nakładka
asfaltowa na wyeksploatowanej
technicznie drodze o nawierzchni
asfaltowej w Oddziale - ul. Słonecznej. Technologia podwójnego utrwalenia nie jest trwała
i po upływie gwarancji wymaga
nakładów finansowych na dalsze
bieżące utrzymanie, ale pozwala
na poprawę stanu technicznego

dróg gruntowych i jest możliwa
do realizacji przy znacznie mniejszych nakładach finansowych niż
budowa dróg o nawierzchni asfaltowej - dodaje Ewa Taras. Gmina
na budowę i modernizację dróg
bardzo często ubiega się o współfinansowanie zewnętrzne. JN

Zwiększa się liczba mieszkańców
Z każdym rokiem Gmina
Żabia Wola ma coraz więcej mieszkańców. Obecnie
w gminie zameldowanych
jest ponad 7170 osób, rok
temu zameldowanych było
7020. Szacunki jednak wskazują, że ciągle blisko 30
procent mieszkańców nie
dokonało jeszcze zameldowania. Coroczne prośby
samorządu lokalnego skierowane do mieszkańców
o meldowanie się na terenie gminy przynoszą skutek.
Od stycznia na pobyt stały
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zameldowało się ponad 50
osób.
Podatek dochodowy jest
jednym z głównych źródeł
dochodów budżetu Gminy.
Pieniądze te umożliwiają realizację inwestycji, dla osób,
które żyją i gospodarują na
terenie gminy oraz tych, które wiążą z Gminą Żabia Wola
swą przyszłość.
Niewiele trzeba, by dokonać procedury zameldowania
na pobyt stały lub czasowy.
Wystarczy przynieść ze sobą
do Urzędu Gminy: dokument

Stawki podatku od nieruchomości
w gminie Żabia Wola
Rada Gminy przyjęła stawki podatku od nieruchomości.
Zgodnie z uchwałą RG określa się następującą wysokość
stawek podatku od nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,70 złotych
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 złotych od 1m2
powierzchni użytkowej.
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 10,24
złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych
świadczeń - 4,45 złotych od
1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych ,w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 6,50
złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2.od budowli 2% wartości:
3. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków - 0,80 złotych od
1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych -4,33
złotych od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,38 od
1 m2 powierzchni.

potwierdzający tytuł prawny
do dysponowania lokalem
np. akt własności, umowę
najmu, itp. (do wglądu), zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca
pobytu stałego (dotyczy wyłącznie osób meldujących się
na pobyt stały i zameldowanych wcześniej na pobyt stały poza Gminą Żabia Wola),
dowód osobisty, a w przypadku osób niepełnoletnich
nieposiadających dokumentu
stwierdzającego tożsamość
- odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu), książeczkę wojskową (dotyczy osób

podlegających obowiązkowi służby wojskowej, czyli
mężczyzn do 50 roku życia
i kobiet posiadających ten
dokument np. pielęgniarki)
oraz wypełnić druk „Zgłoszenia pobytu stałego” lub
druk „Zgłoszenia poby tu
czasowego trwającego ponad 3 miesiące”. Obowiązku
meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela
lokalu lub najemcy, którzy
muszą okazać dokument
stwierdzający tożsamość oraz
dokument potwierdzający
tytuł prawny do lokalu. JN

1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki, budowle, grunty
związane z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) budynki, budowle, grunty
związane z działalnością w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) budynki, budowle, grunty
wykorzystywane na cele związane z działalnością kulturalną,
sportową, rekreacyjną,
d) budynki, budowle, grunty
wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową,
e) budynki, budowle, grunty
wykorzystywane na cele związane z pomocą społeczną,
f) budynki lub ich części oraz
grunty wykorzystywane na
cele związane z rehabilitacją zdrowotną,
g) grunty wydzielone geodezyjnie, zajęte pod drogi niepubliczne.
2. Zwolnienia, o których mowa
w ust. 1 lit. c-g nie obejmują
budynków, budowli i gruntów lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej. JN

Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczej już działa

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła szereg zmian
w sposobie ewidencjonowania
działalności gospodarczej. Utworzona została Centralna Ewidencja
i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG), nad którą nadzór
sprawuje Minister Gospodarki.
Dzięki zniesieniu właściwości
miejscowej przedsiębiorcy rejestrujący działalność nie muszą
tego robić w urzędzie gminy, na
terenie której mieszkają. Wpisu
do CEIDG można dokonać w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju (składając wypełniony
wniosek CEIDG-1 w jego siedzibie)
lub za pośrednictwem Internetu
(korzystając ze strony www.ceidg.
gov.pl przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub certyfikowanego podpisu elektronicznego).
Ujednolicony wniosek CEIDG-1
obowiązuje przedsiębiorcę, niezależnie od tego czy zakłada on
działalność, dokonuje zmiany
wpisu, likwiduje działalność czy
ją zawiesza. Nie musi on składać
żadnych zaświadczeń, a jedynie
oświadczenia, których wiarygodność poświadcza własnoręcznym podpisem.
Dan e p r z e dsi ę b i o rc y
w CEIDG są weryfikowane za
pośrednictwem numeru PESEL,
Krajowego Rejestru Karnego,
Karty Polaka, NIP, natomiast lo-

kalizacja adresowa za pomocą
TERYT. Z chwilą wprowadzenia
danych przedsiębiorcy do CEIDG
każdy może mieć do nich wgląd.
W przypadku wprowadzenia,
przez instytucje do tego uprawnione, informacji dodatkowych,
np. o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, upadłości
spółki itp., stosowne wpisy pojawią się na koncie przedsiębiorcy
w CEIDG.
Aniela Baraniak z Urzędu Gminy informuje, że obecnie na terenie gminy Żabia Wola działalność

prowadzi 625 podmiotów gospodarczych. W tym roku około 20
osób fizycznych zdecydowało się
na otworzenie własnej firmy. Choć
to niełatwe, samozatrudnienie
staje się dla wielu osób doskonałym rozwiązaniem zawodowym.
Jak mówi Renata Morocznik,
która prowadzi w centrum Żabiej Woli sklep z używaną odzieżą,
choć czasy nie napawają optymizmem, to jednak można w lokalnej społeczności realizować
się poprzez prowadzenie firmy.
-Ludzie oszczędzają, są jednak
stali klienci, którzy zaglądają, by
u mnie zrobić zakupy. Bo jest taniej, można znaleźć coś ciekawego dla siebie- zauważa Renata
Morocznik, podkreślając, że liczy
się też pomysłowość, np. ubiory
połączyła między innymi z biżuterią. JN

Społecznicy Lasek zbudowali,
wandale niszczą
Wandale niszczą Żabiowolski Lasek, który powstał dzięki
pracy społecznej wielu ludzi.
Michał Witecki policjant z Posterunku Policji w Żabiej Woli
przyznaje, że funkcjonariusze
otrzymali jedno zgłoszenie
dotyczące dewastacji tego
miejsca. Pytany o karę, jaka
grozi ewentualnym sprawcom
dodaje, że jest to od trzech
miesięcy do nawet pięciu lat
wiezienia. Na razie sprawców
nie udało się zatrzymać.
Straty zostały oszacowane na 600 złotych. Zofia
Owczarek, sekretarz Urzędu
Gminy w Żabiej Woli apeluje
do wszystkich o szacunek dla
miejsca, które zostało zorganizowane wspólnymi siłami
wielu osób i ma służyć lokalnej społeczności.
Przypomnijmy grupa pasjonatów buduje miejsce spacerów i wypoczynku zwane
Żabiowolski Lasek. Lasek to te-

Zmiany
w becikowym

Nabór wniosków obszarowych
15 marca ruszył nabór
wniosków obszarowych. To
pomoc dla rolników, którzy
posiadają minimum jeden
hek tar uż y tków rolnych,
działka rolna nie może być
mniejsza niż dziesięć arów.
Wnioski o wsparcie bezpośrednie na rok 2012 rolnicy
mogą składać do 15 maja br.
Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony
także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie
składania wniosków, tj. do
dnia 11 czerwca 2012 roku,

jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana
jest redukcja w wysokości
1% należnej kwoty płatności.
Warto przy wypełnianiu
dokumentów skor z ystać
z pomocy pracowników ODR.
Zmieniające się przepisy powodują, że rolnicy często gubią się gąszczu formalności.
Pomoc pozwala też uniknąć
błędów, które wykrywane są
podczas kontroli Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa. JN

ren przy ulicach: Warszawskiej,
Ślaskiego i Leśnej, wydzierżawiony od Lasów Państwowych.
Został on estetycznie oznaczony, wytyczone zostały szlaki,
pojawiły się tablice, na których
znalazły się ciekawostki przyrodnicze. To miejsce ma służyć
ludziom, jako doskonałe do
wypoczynku i spacerów, spotkań a nie kącik „atrakcji” dla
wandali, osób, które za wszelką
cenę chcą zniszczyć coś, co inni
z trudem wykonali. Żabiowolska policja deklaruje, że zrobi
wszystko, by ująć wandala(li),
którzy doprowadzili do strat
w tym ważnym dla centrum
gminy miejscu. JN
Od 1 stycznia 2012 roku
osoby ubiegające się o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka do wniosków
o ustalenie w/w świadczeń
muszą przedłożyć - zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką
medyczną nie później niż od
10 tygodnia ciąży do porodu,
przynajmniej jeden raz w każdym trymestrze ciąży. To powrót do tego, co było jakiś
czas temu, obowiązują także
jednakowe druki dla lekarzy.
Oprac. JN

LOT uruchomiła portal turystyczny
Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego, uruchomiła turystyczny
portal. Informacje o zabytkach, ciekawostkach, ofercie
turystycznej i gastronomiczno- hotelowej można znaleźć
pod adresem www.turystycznemazowsze.pl oraz www.
turystycznemazowszezachodnie.pl. Głównym zadaniem
portalu jest promowanie
oferty wypoczynku, rekreacji
i spędzania czasu wolnego

wśród mieszkańców regionu, turystów z całej Polski,
jak również wśród turystów
zagranicznych. JN
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Mówią nasi sołtysi
Ewa Centkowska- sołtys Grzymka

Ewę Centkowską w Grzymku znają niemal wszyscy, od

dwudziestu lat jest tutaj sołtysem, dba o lokalne sprawy,
reprezentuje Sołectwo Grzymek na sesjach Rady Gminy.
Jest mamą czwórki dzieci i babcią dwójki wnuków.
Funkcję sołtysa przejęła po
nieżyjącym już mężu Tadeuszu. Ceni sobie swoją działalność społeczną, choć jest
także aktywna zawodowo
i nieraz brakuje jej na wszystko czasu. Pani sołtys to osoba zorganizowana, zawsze
punktualna. Nie narzeka, bo
jak sama mówi, w Grzymku
jest wszystko, droga przez
wieś, dobry dojazd, oświe-

tlenie, wodociąg. Większość
mieszkańców ma dostęp
do Internetu. W Grzymku
funkcjonują także lokalne
sklepy, na miejscu można
więc zaopatrzyć się w artykuły spożywcze. - Składamy wnioski o przyłączenie
gazu. Choć inwestycja niesie
za sobą koszty, mieszkańcy
chcą poprawić sobie jakość
życia - podkreśla pani sołtys.
Grzymek, choć znajduje się
w sąsiedztwie trasy katowickiej jest spokojną miejscowością, rekreacyjną, wybieraną
przez nowych mieszkańców.
-Na przestrzeni lat mamy

wielu nowych sąsiadów. To
zwykle dawni mieszkańcy
Warszawy, którzy szukają
działki i spokoju, by tutaj móc
się osiedlić. Praktycznie nie
ma tutaj gospodarstw rolnych, jeśli znajdzie się takie
to zwykle jest to działalność
na własne potrzeby.
Zdaniem Pani Sołtys Gmina Żabia Wola to miejsce rozwoju, co widać na przestrzeni
ostatnich lat. Pytana o najważniejszą, jej zdaniem, inwestycję gminną najbliższych
lat, bez namysłu odpowiadaoczyszczalnia ścieków. JN

Bogdan Mizia - sołtys miejscowości Jastrzębnik
Sołtys Bogdan Mizia w zeszłym roku rozpoczął drugą
kadencję. Losy związał z Jastrzębnikiem przypadkowo,
lecz dziś to jest jego miejsce na
ziemi. Pochodzi z Bielska Białej,
blisko dziesięć lat temu kupił
ziemię w Jastrzębniku, niedługo potem wraz z całą rodziną
zamieszkał na terenie gminy
Żabia Wola. Sołtys bardzo ceni
sobie kontakty z mieszkańcami, jednak przyznaje, że musi
czasem pełnić rolę mediatora.

Kiedy tutaj zamieszkał, Jastrzębnik, jak mówi, liczył
zaledwie 15 domów, dziś
jest przynajmniej dwa razy
tyle. Miejscowość w szybkim
tempie się rozrasta. Bogdan
Mizia nim rozpoczął pracę
sołtysa, doświadczenie zdobywał w Radzie Sołeckiej.
Przyznaje, że sympatią darzy
swoich mieszkańców. - Ludzie zwykle nawet w trudnych sprawach chcą się
dogadać, ale nieraz trzeba

im w tym pomóc - mówi.
Sołtys działa także w spółce wodnej. Pytany o konieczne, dla jego miejscowości,
inwestycje wskazuje na drogi
szczególnie ulicę Mazowieckie Pola. Dodaje jednocześnie, że realizacja inwestycji
drogowej na odcinku z Żabiej
Woli do Jastrzębnika, znacznie poprawiła komunikację
z centrum Gminy. JN

Edward Sarecki - sołtys Huty Żabiowolskiej i Józefiny

Huta Żabiowolska - wieś
należąca kiedyś do gminy
Skuły obecnie Żabiej Woli.
Wg „ K ro nik i 1- k las owej
szkoły powszechnej w Hucie Żabiowolskiej”: „Zarząd
dóbr Żabiej Woli wybudował
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tu ongiś hutę szklaną, bliżej
szosy. Po owej Hucie pozostało to, że wieś zawdzięcza
temu swą nazwę. Zdawałoby
się z szumnej nazwy, iż będzie to wioska duża, bogata.
Tymczasem nie. Chałup jest
dwadzieścia dwie i znać na
nich tak czasy przed zawieruchą wojenną jak i czasy wojny.
Niektórzy gospodarze, a tych
jest bardzo mało, zbudowali
sobie siedziby, inni czekają na
lepsze czas. Domy stawiane są
wzdłuż wąskiej uliczki, która
we wschodniej części rzadko
rozstaje się z błotem”. Wieś
powstała po ukazie carskim
nadającym chłopom ziemię
na własność. Nazwa wsi –
Huta Żabiowolska, może
sugerować, iż została ona
utworzona, jako nowa osa-

da (huta, wola , wólka, przysiółek), której gospodarze
odłączyli się od macierzystej
Żabiej Woli i założyli własną
wieś. W 1864r. (1865) r. Hucie
Żabiowolskiej została założona szkoła (więcej o jej historii
mo zna przeczytać w artykule
na stronie 7. Tych czasów nie
pamięta, ale zna z opowiadań
obecny sołtys Huty Żabiowolskiej i Józefiny. Edward
Sarecki to doświadczony
społecznik, w sołtysowaniu
miał czteroletnią przerwę, po
której wrócił w zeszłym roku.
Jest zapracowanym człowiekiem, który mieszka w Hucie
Żabiowolskiej od trzydziestu lat. Żona Sołtysa Bożena
pochodzi z tej miejscowości. Bezpośrednie kontakty
z mieszkańcami powodują, że

sołtys cieszy się dobrą opinią
wśród społeczności lokalnej.
- Teren sołectwa jest mocno zagęszczony, brakuje kanalizacji - przyznaje sołtys.
Zauważa tak że, że gmina
zmienia się, poprawiane są
ulice, drogi, chodniki. W Hucie Żabiowolskiej zbudowany
został kilka lat temu ponad
1300 metrowy odcinek drogi.
Sołtys przyznaje, że z komunikacją nie ma problemów,
wszędzie jest blisko: do
przystanku, Urzędu Gminy,
szkół. Dzieci mają do szkoły
około kilometra drogi. Sołtys
pytany o potrzeby sołectwa
wylicza konieczność naprawy nawierzchni dróg, między innymi ul. Poziomkowej,
ul. Nowej i ul. Wesołej. JN

Niebawem 150-lecie oświaty w naszej Gminie
Szkoła w Józefinie to dziś nowoczesna placówka
Na terenie obwodu Szkoły
Podstawowej w Józefinie rozwój oświaty zapoczątkowały
dwie placówki szkolne. Pierwsza
szkoła została założona w roku
szkolnym 1864/ 1865 w Hucie
Żabiowolskiej. Pierwszym nauczycielem był pan Zaremba.
Była to szkoła rosyjska, w której
uczono rachunków, języka zaborczy (rosyjskiego), i języka
polskiego. Nauka odbywała się
tylko w miesiącach zimowych
od 8:00 do zachodu słońca.
W 1909 roku budynek szkolny
sprzedano.
W 1922 roku ponownie
otwarto szkołę w budynku wynajętym od pana W. Pietraszka.
Warunki szkolne były bardzo
trudne, budynek był ciasny,
niski z ciemną klasą. Nauka
w szkole odbywała się już cały
rok od 8:00 rano do 13:00 lub
14:00. W roku szkolnym 1927/28
z powodu małej ilości dzieci zamknięto IV oddział. Druga placówka szkolna powstała w 1906
roku w Wycinkach Osowskich.
Pierwszą nauczycielką była
pani Eugenia Mroczek, która
pracowała w tej szkole 4 lata.
Gdy wyjechała, z powodu braku nauczyciela szkoła została
zamknięta. W 1916 roku ponownie otwarto szkołę, którą
w roku 1917 przeniesiono do
folwarku w Żabiej Woli. Nauczycielką wówczas była pani
Alfreda Dziewulska. Po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku szkoła wróciła do Wycinek
Osowskich i została upaństwowiona. Nauczycielem tej szkoły
został mianowany przez władze
polskie pan Wacław Gałązka. Do
szkoły zapisało się 70 dzieci, które podzielono na dwa oddziały.
W szkole tej nie było żadnego
wyposażenia: ławek, stołu, tablicy. Rodzice wyposażyli ją w stoły i ławki (deski) do siedzenia.
W 1919 roku szkołę przeniesiono do Osowca, gdzie wynajęto
lokal u pana M. Majewskiego.
W roku 1927 na wniosek Inspektora Szkolnego pana J. Mroczkowskiego odbyło się zebranie
z okolicznymi mieszkańcami,
na którym Inspektor przedstawił projekt połączenia rejonu
szkolnego, Osowca z rejonem
szkoły w Hucie Żabiowolskiej.
Propozycję tę społeczność przy-

jęła z entuzjazmem. Najlepszym
miejscem na powstanie nowej
7-mio klasowej szkoły okazałą
się działka w Józefinie należąca
do Pana J. Wacławka. Gospodarze ze wsi Osowiec zamienili
z panem Wacławkiem ziemię
szkolną w Osowcu na ziemię
w Józefinie. Po tej zamianie pan

w 1960 roku. W niedługim czasie do szkoły doprowadzono
wodę i wykonano kanalizację.
W 1969 r. zakończono pracę
przy budowie centralnego
ogrzewania. W 1975 roku Szkoła
w Józefinie stała się Zbiorczą
Szkołą Gminną, a ówczesny
dyrektor Jan Wąsowski został

W. Gałązka wydzierżawił plac na
szkolnej ziemi, gdzie własnym
kosztem wybudował dom,
w którym dwa mieszkania oddał na pomieszczenia szkolne.
1.IX.1928 roku nastąpiło
otwarcie 3 klasowej, 5-cio oddziałowej Szkoły Podstawowej
w Józefinie. Kierownikiem tej
szkoły został pan Wacław Gałązka. Do szkoły zapisało się
164 dzieci. W sierpniu 1929
roku Dozór Szkolny gminy
Grodzisk przystąpił do budowy
gmachu 7-mio klasowej Szkoły Powszechnej w Józefinie.
W grudniu 1931 roku zakończono budowę budynku szkolnego.
W 1937 roku kierownikiem szkoły został pan Kazimierz Nowak.
W czasie II wojny światowej już
8 września 1939 roku szkołę zajęli Niemcy. Zniszczyli bibliotekę szkolną, pomoce naukowe
i sprzęt szkolny. Dzieci uczyły się
geografii Guberni Generalnej
i Wielkich Niemiec, wprowadzono do szkoły język niemiecki.
Po wyzwoleniu w lutym 1945
roku w szkole zorganizowano
uroczystość „Zawieszenie Godła Państwowego” w klasach.
W 1957 roku obowiązki Kierownika szkoły zaczęła pełnić
p. Beata Domeracka. Dzięki jej
staraniom rozpoczęto budowę
nowego budynku szkolnego,
który został oddany do użytku

Gminnym Dyrektorem Szkół.
W tym roku został obniżony
stopień organizacyjny Szkoły
Podstawowej w Słubicy, która
stała się filią Szkoły w Józefinie.
W 1976 roku zakończono budowę „pawilonu socjalnego”,
w którym mieściła się kuchnia
szkolna, stołówka i świetlica. W 1979 roku zakończono
budowę skrzydła szkolnego
łączącego budynek szkolny
z „pawilonem socjalnym”.
W 1997 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą
otwarto w 1999 roku równocześnie z otwarciem powstałego
gimnazjum. Z chwilą powstania
gimnazjum Szkoła Podstawowa
stała się szkołą 6-cio klasową.
Ze względu na zły stan budynku, w którym mieściła się
świetlica szkolna, w 2001 roku
rozebrano go. W 2005 roku
rozpoczęto budowę nowego
skrzydła szkolnego. Po ukończeniu prac na parterze nowej
części ulokowano świetlicę,
stołówkę szkolną oraz pokój
nauczycielski. Piętro zostało
przeznaczone na sale dydaktyczne gimnazjum.
W 2007 roku Szkoła Podstawowa w Józefinie po kilku
miesiącach starań i przygotowań przyjęła imię Kawalerów
Orderu Uśmiechu.
Starania o unowocześnienie

zaplecza informatycznego szkoły zostały zakończone sukcesem
w 2008 roku. Od września młodzież uczęszczająca do Szkoły
Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie
poznaje tajniki informatyki,
wykorzystując nowoczesną
pracownię informatyczną. Poza
zajęciami uczniowie mogą korzystać z dwóch czytelni komputerowych z dostępem do
Internetu. Od października 2009
roku uczniowie mogą także
korzystać na terenie szkolnym
z nowoczesnego „Orlika” – zespołu sportowego.
Dziś szkoła to nowoczesna
placówka, w której realizowany
jest unijny projekt ,,Szkoła radości i przyjemności”. Skierowany
jest on do uczniów najmłodszych klas 0-3 i ich rodziców.
W ramach projektu dzieci mają
zapewnione dodatkowe zajęcia
między innymi lekcje teatralne
z elementami bajko terapii. Projekt zaplanowany jest na okres
dwóch lat szkolnych. Tymczasem już 17 czerwca placówka
zaprasza na uroczystość piątej
rocznicy nadania patronatu.
Szkoła dba o kulturę, historię,
w tym roku włącza się w obchody roku Janusza Korczaka.
Już niebawem uczniowie szkoły
zmierzą się w konkursie wiedzy
o życiu Janusza Korczaka.
Uczniowie Szkoły Podstawowej, podobnie jak gimnazjaliści
z Józefiny, osiągają znakomite wyniki podczas rozgrywek
sportowych unihokeja. Dyscyplina cieszy się zainteresowaniem nawet wśród dzieci
z klas 1-3. Sukcesy osiągane
na zawodach dodają sportowcom skrzydeł i zachęcają do
uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Józefina”, które
odbywają się popołudniami
w środy i piątki. Od niemal
ośmiu lat w szkole organizowane są powiatowe doroczne
zawody unihokeja. W tym roku
rywalizację wygrali gospodarze.
Drużyna sportowców z Józefiny liczy obecnie 11 dziewcząt
i 9 chłopców.
Marzena Pytlak, Janusz Wojtan, Justyna Napierała, fot. SP
w Józefinie, JN.
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Świetlica w Słubicy pomaga dzieciom

Poetycka Unia Szkół

Po raz kolejny dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy
środowiskowej w Słubicy ciekawie spędziły ferie. Codziennie do świetlicy przychodziło
kilkanaście osób, na miejscu
dzieci mogły posilić się, zawsze było ciastko, pączek,
sok. Jak mówi Danuta Pytlak,
opiekunka świetlicy najmłodsi przychodzili na zajęcia aby
porozmawiać, pograć i pobawić się, wyjeżdżali również na
wycieczki. Te jak twierdzi zapadną w pamięć najmłodszym
na długo.

Barbara Kasper- Siemion kontynuuje dzieło swojego męża,
wybitnego aktora i popularyzatora kultury Wojciecha Siemiona. On to powołał do życia Unię
Petrykoską, w jej skład weszło
dziewięć szkół: z Józefiny, Białej
Rawskiej, Mszczonowa, Kuklówki,
Lutkówki, Tarczyna, Jaktorowa,
Kruszewa i Osuchowa. Aktor
odwiedzał szkoły, spotykał się
z uczniami, zapraszał do siebie,
obdarowywał obrazami.

Podopieczni świetlicy wraz
ze swoją opiekunką mają już
plany wakacyjne. W lipcu zamierzają częściej niż zwykle
odwiedzać świetlicę, chcą także wyjechać do kina, na basen
lub do muzeum.
W ciągu roku szkolnego
świetlica czynna jest w soboty,
można spędzić tutaj czas od
godziny 11 do 14. Pytana o potrzeby świetlicy Danuta Pytlak
wymienia komputer, jednak po
chwili przyznaje, że wówczas
trzeba by było jeszcze bardziej
uważać na najmłodszych surfujących w sieci. JN

Dramatyczny pożar w Zalesiu
Dom Beaty Sadowskiej spłonął
14 lutego. Dramat rozegrał się
podczas nieobecności młodej
kobiety w domu. O tragedii poinformował na ostatniej sesji radny
Stanisław Forwarski (prywatnie
sąsiad) który poprosił o wsparcie
dla kobiety.
Budynek został wyremontowany miesiąc temu. Beata
Sadowska przeprowadziła się
do niego, kupiła na raty meble,
okna. Spaliło się wszystko, łącznie
z dokumentami, komputerem,
materiałami potrzebnymi młodej
kobiecie, studentce pedagogiki
do nauki.
Beata Sadowska wyszła na
półtorej godziny do kina, o pożarze dowiedziała się telefonicznie
od sąsiada. Najprawdopodobniej
zawinił niesprawny komin- przypuszcza matka poszkodowanej.
Pożar dla kobiety to ogromny
cios, zwróciła się razem z mamą
do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żabiej Woli z prośAdres redakcji, wydawca:
Justyna Napierała J&A Media,
tel.: 518 740 182
ul.Północna 10 m. 1
96-321 Mszczonów
Redakcja:
ul. Partyzantów 5
96-300 Żyrardów

8

bą o pomoc. Teresa Fabiszewska
podkreśla, że dziewczyna nie zostanie pozostawiona bez wsparcia. Liczy się każda pomoc w tej
trudnej sytuacji. Panie zwróciły się
też z prośbą o pomoc do Starostwa Powiatowego w Grodzisku
Mazowieckim i do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Mazowieckim oraz
ośrodka pomocy w Milanówku.
Spalony dom jest najprawdopodobniej do rozbiórki, Beta
Sadowska mieszka teraz u babci.
Jak mówi - są tam trudne warunki
lokalowe, trudne do nauki. Dziewczyna studiuje, uczy się i pracuje. Radni i sołtysi zareagowali na
apel Stanisława Folwarskiego
i dołożyli cegiełkę do pomocy
młodej dziewczynie. W tej sytuacji liczy się każdy gest - mówił
Stanisław Folwarski. Poszkodowana chce wrócić do Zalesia, by
tutaj ponownie móc zamieszkać,
jednak to wymaga czasu. JN
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Redakcja zastrzega sobie prawa
skracania i redagowania tekstów.

Tym razem to Barbara KasperSiemion zaprosiła społeczność
szkół do Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury. Spotkanie odbyło się 1 lutego 2012 roku. Tego
dnia wszyscy wspominali znakomitego artystę, jego zaangażowa-

Kwiat dla Seniorki

Międzynarodowy Dzień
Kobiet jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu
żabiowolskiego Koła Seniora.
Tradycyjnie już w tym uroczystym dniu nasi Seniorzy spotkali się w Domu Kultury w Żabiej

nie w kultywowanie kultury na
naszym terenie. Nie zapominał
o ważnych szkolnych uroczystościach, na które przyjeżdżał wyposażony w słowo, deklamował,
zachwycał, inspirował.
-Kolejne spotkanie odbędzie
się na przełomie kwietnia i maja
tego roku- zapewniła Barbara
Kasper- Siemion. Wśród tych,
którzy spotkali się z młodymi
ludźmi w lutym znaleźli się
także: Janusz Tylman, Joanna
Stefańska -Matraszek, , Monika
Siemion, Jadwiga Dąbrowska
(przedstawicielka Muzeum Auschwitz i autorka książki o ojcu
artysty Mikołaju Siemionie),
Dorota Jaworska i Małgorzata
Żurecka ze Stalowej Woli, wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich,
członkowie Wolontariatu Dobre
Serce oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Plastyków Ziemi
Grójeckiej, którzy przekazali
kolejnych 9 obrazów dla szkół
z Unii Petrykoskiej.
JN, fot. RW
Woli, by złożyć Seniorkom najserdeczniejsze życzenia.
Przewodniczący Koła Seniora,
Stefan Rusinowski, wyrecytował wszystkim Paniom wiersz
swojego autorstwa. Każda
z nich otrzymała piękne, różowe tulipany i moc życzeń od
wszystkich przybyłych. Miłym
dodatkiem był słodki poczęstunek i symboliczna „mała czarna”
– nieodzowna podczas pogawędek przy stole.
Nasi Seniorzy jak zwykle
stanęli na wysokości zadania.
W końcu doświadczenie zobowiązuje! JW

Zapraszamy na rozgrywki!
Podtrzymując kształtującą
się tradycję w sezonie 2012
Dom Kultury w Żabiej Woli
organizuje Rozgrywki Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Żabia Wola. Turniej odbędzie
się 12 maja 2012 roku o godzinie 9 00 na terenie „Orlika”
przy Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie.
Prosimy o przygotowanie fizyczne reprezentowanej przez Państwa drużyny,

ustalenie jej ostatecznego
składu, podanie listy zawodników oraz zapoznanie
z regulaminem tegorocznych
rozgrywek, który umieszczony jest na stronie internetowej
Domu Kultury.
W celu omówienia szczegółów dotyczących rozgrywek
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (46) 857 82
60 lub osobisty w Domu Kultury.
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