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Ponad 14 mln zł na kanalizację w Żabiej Woli
Gmina Żabia Wola w dniu
11 października 2012 r. podpisała umowę z Zarządem
Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Żabia Wola oraz
budowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Żabia Wola”.
Całkowita wartość projektu wynosi 30 762 839, 67 zł,
z czego 14 688 098, 75 zł pokryte zostanie z dofinansowania unijnego.
Budowa oczyszczalni ścieków rozpoczyna proces zmierzający do uporządkowania
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Żabia Wola, a co
za tym idzie poprawy warunków życia mieszkańców oraz
wzrostu atrakcyjności terenu.

Obiekt oczyszczalni ścieków stanowić będą budynek
techniczny z częścią socjalną dla pracowników, agregat
prądotwórczy, pompownia
ścieków surowych i ścieków
dowożonych, punkt zlewny,
komora pomiarowa, stacja
mechanicznego oczyszczania
ścieków, sekwencyjny reaktor biologiczny w zbiorniku
żelbetowym, kontenerowa
stacja odbioru i pomiaru
ścieków dowożonych oraz
infrastruktura towarzysząca. Neutralizowanie ścieków

Kolejne remonty dróg

w oczyszczalni będzie odbywać się przy wykorzystaniu
jednej z metod osadu czynnego - metody SBR. W jednej
komorze będą następować
cyklicznie poszczególne fazy
oczyszczania – napełnienie,
mieszanie, napowietrzanie, osadzanie, opróżnianie
i ewentualna faza przerwy.
Kolejnym etapem realizacji
inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Żabia Wola,
Huta Żabiowolska, Józefina,
Osowiec i Wycinki Osowskie.
Długość wybudowanej sieci
kanalizacyjnej będzie wynosiła 10, 6 km, powstanie również osiem przepompowni
ścieków, oraz 9 km kanałów
grawitacyjnych i ciśnieniowych.
Ewa Taras

Gmina Żabia Wola inwestuje w drogi, w remonty
i modernizacje. Działa także
wspólnie między innymi z samorządem powiatowym oraz
gminą Grodzisk Mazowiecki.
Więcej na stronie 3.

Dzień Szarlotki, dzień
zabawy ze smakiem

Dzień Szarlotki na stałe
wpisał się do kalendarza imprez Żabiej Woli i Lokalnej
Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego. To nie tylko święto
smaków, degustacji szarlotek,
ale też promocji stowarzyszenia. Więcej w materiale na
stronie 4.

Nowości książkowe

Usuwanie azbestu
Gmina Żabia Wola, wzorem
lat ubiegłych, zamierza ubiegać
się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację
kolejnej edycji projektu pn.
„Usuwaniu wyrobów/odpadów
(demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola”.

Właściciele nieruchomości,
którzy są zainteresowani udziałem w projekcie do 20 grudnia
2012 r. mogą składać wnioski
w siedzibie Urzędu Gminy Żabia Wola (pokój nr 5).
Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu
naszych posesji wpłynie na
poprawę stanu środowiska
naturalnego oraz przyczyni

się do zmniejszenia ryzyka
zachorowań na choroby wywołane wdychaniem rozpylonych w powietrzu włókien
azbestowych.
Małgorzata Reszka

Czytelnicy wypożyczający
książki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
mają powód do radości.
W zbiorach bibliotecznych
pojawiły się nowe pozycje
książkowe. Zapraszamy na
stronę 5.
WEŹ KSIĄŻKĘ
– jeśli chcesz ją mieć
DAJ KSIĄŻKĘ
– jeśli jest Ci zbędna.
Więcej na str 8.
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Witam serdecznie mieszkańców gminy
Żabia Wola i naszych gości w kolejnym wydaniu
gazety,, Nasza gmina Żabia Wola”. Oddajemy
w Państwa ręce następny numer gazety a w
niej aktualności z naszej gminy. Przeczytacie
Państwo o obchodzonym u nas Święcie Plonów, Dniu Szarlotki, najnowszych inwestycjach
drogowych i o najważniejszym – kanalizacji.
Po raz kolejny spotkamy się z naszymi sołtysami, którzy opowiedzą o swojej działalności. Nie zabraknie też informacji o możliwości

uzyskania wsparcia oraz zmianie przepisów
dotyczących pomocy społecznej.
Wichury i zmienna jesienna pogoda przyniosły
tragedię w naszej gminie. W Grzegorzewicach
6 października złamało się drzewo i konar przygniótł jadący samochód. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Bardzo
nam przykro, łączymy się w bólu z rodziną.

Zmiany w kryteriach dochodowych w pomocy społecznej
i świadczeniach rodzinnych

PCK rozdaje żywność

W związku z wejściem
w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 17 lipca
2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej od dnia 1 października br. zmianie ulegną kryteria
uprawniające do korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej.
Kryterium dochodowe dla
osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 542 zł,
natomiast w przypadku rodziny dochód na jedną osobę
nie będzie mógł być wyższy
niż 456 zł. Maksymalna kwota

zasiłku stałego wyniesie 529
złotych, zaś kwota z 1 ha przeliczeniowego 250 zł.
To nie koniec zmian. Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 10 sierpnia
2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę do
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych, od 1 listopada
br. podw yższone zostanie kryterium dochodowe
uprawniające do świadczeń
rodzinnych oraz wysokości
zasiłku rodzinnego. Będzie
ono wynosić 539 zł na osobę

		

w rodzinie, a w przypadku
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 623 zł.
Zasiłek rodzinny na dziecko, które nie ukończyło 5
roku życia wyniesie 77 zł, na
dziecko w wieku od 5 lat do
ukończenia 18 lat -106 zł, zaś
na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia, które nie ukończyło jeszcze 24 lat -115 zł.
Bez zmian pozostanie wysokość dodatków do zasiłku
rodzinnego, jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia
pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Teresa Fabiszewska

Pomoc dla najuboższych

Potrzebujący z terenu Gminy Żabia Wola mogą dwa razy
w tygodniu zgłaszać się do
punktu wydawania żywności
w Mszczonowie mieszczącego
się przy ul. Jeżynowej 4 w celu
uzyskania wsparcia w formie
artykułów żywnościowych
m.in. mleka, kaszy, cukru, mąki,
ryżu, makaronu, itp. Punkt
został uruchomiony przez or2

ganizację pozarządową „Dobre serce”.
Organizacja jest pośrednikiem w dystrybucji żywności
ofiarowanej, jako dar Unii Europejskiej. Żywność w punkcie
wydawana jest w każdy wtorek
i środę w godz. 11:00 – 15:00.
Już niebawem pomoc
najbardziej potrzebującym
zapowiada Małgorzata Kozicka, prezes stowarzyszenia
Szansa z Żabiej Woli. Podobnie
jak w ubiegłych latach Stowarzyszenie zamierza przeprowadzić zbiórkę darów przed
Świętami Bożego Narodzenia.
Tradycyjnie w sklepach poja-

wią się koszyczki, w których
będą gromadzone produkty
spożywcze, które trafią do
najbardziej potrzebujących

mieszkańców gminy. Pomoc
w ich rozdzieleniu, jak co roku
zadeklarowali pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żabiej Woli.
		
JN

Wójt Gminy Żabia Wola.

Polski
Czerwony Krzyż
z Grodziska
Mazowieckiego
realizuje unijny
program wsparcia osób potrzebujących pomocy. Jak
informuje Bożena Bajkowska,
kierownik lokalnego biura PCK
do rozdysponowania są artykuły spożywcze tj.: cukier, sól,
mąka, olej, masło, ryż, konserwy, dżemy, herbatniki, klopsy, marchewka z groszkiem.
Z pomocy mogą korzystać między innymi mieszkańcy gminy
Żabia Wola, których dochód
miesięczny w przypadku rodziny pełnej nie przekracza 600
złotych, w przypadku rodziny
niepełnej 800 złotych.
Osoby, które chcą skorzystać
ze wsparcia powinny zabrać ze
sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający dochód.
Wsparciem objętych zostało
już 830 osób. Projekt będzie
realizowany do końca lutego
przyszłego roku, być może
zostanie przedłużony. Osoba,
która zgłosi się do PCK objęta
zostaje ciągłym wsparciem.
Wszyscy, którzy potrzebują
pomocy mogą się zgłaszać do
grodziskiego PCK, biuro mieści
się przy ulicy Kościuszki 32, magazyn zaś, gdzie wydawane są
artykuły znajduje się przy ulicy
Kościuszki 21.		
JN

Pierwszy etap termomodernizacji
zakończony

Zakończony został pierwszy etap realizacji projektu
pn.: „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”. W ramach zadania

w Szkole Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie wykonana
została izolacja termiczna
ścian, wymieniono instalację centralnego ogrzewania

Drogi lokalne w centrum uwagi
Rada Gminy Żabia Wola podczas wrześniowej sesji podjęła
decyzję o finansowym włączeniu się w kontynuację inwestycji
na drodze powiatowej relacji
Józefina- Grodzisk Mazowiecki.
Szacunkowa wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi
1505 Grodzisk Maz. - Józefina - odc. III”, które ma zostać
zrealizowane przy udziale
dofinansowania z środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój wynosi ponad 4mln
zł. Wkład Gminy Żabia Wola to
200 tysięcy zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie
odcinek drogi od ul. Dębowej
o długości ok. 1, 04 km.
Samorząd zawarł także porozumienie dotyczące współdziałania podczas realizacji
inwestycji na ul. Grodziskiej,
łączącej się w miejscowości Radonie z drogą będącą

w zarządzie Gminy Grodzisk
Mazowiecki. Gminy będą realizowały odcinki dróg zgodnie z ich własnością i zarządem.
Odcinek drogi, który ma zostać
przebudowany przez Gminę
Żabia Wola w ramach zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej
relacji Żabia Wola – Zalesie –
Musuły – etap II” ma długość
2.04 km. Wartość kosztorysowa
inwestycji to ponad trzy miliony
złotych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przy udziale
środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Ponadto Gmina planuje rozpoczęcie przebudowy blisko
półtorakilometrowego odcinka
ul. Nad Potokiem w Bolesławku.
W tym roku na drodze wykonana zostanie podbudowa,
w przyszłym roku planowane
jest natomiast jej podwójne
powierzchniowe utrwalenie.
			JN

oraz zainstalowano kolektory
słoneczne na potrzeby ciepłej
wody użytkowej.
Kolejnym etapem realizacji projektu będzie termomodernizacja budynku
OSP Skuły. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej
w kwietniu przyszłego roku.
Termin ich zakończenia zaplanowany został na sierpień
2013 r. W obiekcie wymienione zostaną okna, drzwi
oraz instalacja centralnego
ogrzewania, powstanie także
kotłownia.
Całkowita wartości projektu wynosi ponad 900 tysięcy
zł. Zadanie współfinansowane jest z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach
Priorytetu IV – Środowisko,
zapobieganie zagrożeniom
i energetyka, Działania 4.3
- Ochrona powietrza, energetyka. 			JN

Mieszkańcy
Ojrzanowa mogą
odetchnąć z ulgą
W związku z wyłożeniem do
publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarczyn do
Urzędu Gminy Żabia Wola zgłosili się mieszkańcy Ojrzanowa
zaniepokojeni informacją, że na
terenie na którym przez wiele
lat funkcjonowało żwirowisko
powstanie wysypisko śmieci.
Wójt Żabiej Woli Halina
Wawruch włączyła się w uzgodnienia dotyczące przeznaczenia przedmiotowych gruntów.
Podczas sesji Rady Gminy, która
odbyła się na koniec września
br. poinformowała, że otrzymała zapewnienie, że na gruntach
w miejscowości Suchodół graniczących z terenem gminy Żabia
Wola nie planuje się utworzenia
składowiska odpadów komunalnych. 		
JN

Gazownia odstąpiła od projektu
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. odstąpiła od
realizacji projektu gazyfikacji
w gminie Żabia Wola, który
miał zapewnić gaz ziemny
odbiorcom z terenów dotąd
niezgazyfikowanych, między
innymi z miejscowości: Bartoszówka, Ciepłe, Grzmiąca
i Skuły.
Wstępnie chęć przyłączenia
swoich gospodarstw do sieci
gazowej zadeklarowało około
stu osób, jednak umowy podpisało zaledwie 53 mieszkańców. Oznacza to, że ten proces
rozpoczynamy od początkumówiła wójt Żabiej Woli.Być
może uda nam się skorzystać
z projektu tak zwanej gazyfikacji obszarowej.
Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. na swojej

oficjalnej stronie internetowej
poinformowała, że w związku
z wystąpieniem problemów
związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój gazyfikacji
na terenie gmin Prażmów,
Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia
Wola – etap I”, Zarząd Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o. zdecydował o konieczności rezygnacji z dalszej
realizacji Projektu i rozwiązaniu
Umowy o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 		
JN
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Święto szarlotki i promocja regionu
Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego” po
raz kolejny zaprosiła na „Dzień
Szarlotki”. Spotkanie integracyjne dla mieszkańców i członków Stowarzyszenia w dniu
22 września br. było doskonałą
okazją, aby promować lokalnych artystów, zaprezentować
plany LGD i miło spędzić czas.

W trakcie święta szarlotki
rozstrzygnięty został konkurs
na najsmaczniejszą szarlotkę.
W kategorii „open” I miejsce
zajął Dawid Gałęzyka, II Kazimierska Renata, III Maria
Ebing. Komisja konkursowa

wyróżniła również: Małgosię
Świętojańską i Agnieszkę Wasilewską. W kategorii „małe,
co nieco z jabłuszka” I miejsce Agnieszka Świętojańska,
II Anna Mucha i Paulina Bednarek, a III Ala Konca. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymał Mikołaj
Nowak. W kategorii „lokalni
restauratorzy” I miejsce zajął
Bar FOX, II Pawilon Kulinarny,
III Hotel Palatium. Za najładniejszy wiersz dołączony do
szarlotki wyróżnienie otrzymał
pan Zbyszek z Zalesia.
W trakcie spotkania przeprowadzona została także zbiórka
pieniędzy na potrzeby bezdomnych zwierząt z terenu Gminy,
podczas której udało się zgromadzić 3691, 80 złotych.
Prezes LGD Witold Czuksanow poinformował, że nabór
wniosków o dofinansowania

projektów w ramach „Małych
projektów” będzie trwał od
15 do 31 października 2012 r.
(limit środków 481 952, 23 zł),
natomiast w ramach „Różnicowania w kierunku działalności
nierolniczej” (limit środków 329
359, 50 zł), „Tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw” (limit
środków 314 500, 00 zł) oraz
„Odnowy i rozwoju wsi” (limit
środków 855 594, 00 zł) od 22
października do 5 listopada
2012 r.

LDG planuje zorganizowanie stoiska informacyjnego
podczas dorocznego kiermaszu, jaki będzie miał miejsce na
Rynku Starego Miasta w Warszawie. W związku z powyższym Stowarzyszenie zaprasza
wystawców z lokalnym rękodziełem, twórców a także organizacje, firmy i osoby związane
z branżą turystyczną do włączenia się w przedsięwzięcie.
			JN

rodzina ponosi 60% kosztów
w wychowaniu dzieci, toteż
winno się inwestować w,, kapitał ludzki”.

w Kancelarii Prezydenta
RP tłumaczyła, iż polityka
rodzinna, jako element
polityki społecznej, powinna
uzupełniać potrzeby rodzin
w każdym jej wymiarze. Prezes Fundacji FEPE Grzegorz
Kądzielawski przekonywał,
iż państwo nie powinno dawać na ten cel z tego, co mu
zostało, ale od tego celu zaczynać. Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin
“Trzy Plus”- stwierdziła, że
system emerytalny jest niesprawiedliwy w stosunku do
kobiet wychowujących dzieci.
Są one wręcz karane i upokarzane z powodu niskiego wymiaru emerytury. Dr Stanisław
Kluza były przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego podkreślił, że osoby wychowujące dzieci ponoszą wyższe
koszty alternatywne w okresie

aktywności zawodowej (niższe
zarobki, wolniejsza kariera zawodowa, mniej wolnego czasu
na rekreację), a także w okresie
późniejszym, kiedy ich dzieci
dorosną i będą w większym
stopniu płacić emerytury tym,
którzy wybrali jedynie drogę
rozwoju zawodowego.
Pragniemy przypomnieć, iż
Karta Dużej Rodziny jest ważna
do 30.09.2012 r., toteż prosimy,
aby wypełnić wniosek na kolejny rok 2012/2013. Wniosek
należy złożyć w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej
lub w Urzędzie Gminy, można
go pobrać z naszej strony internetowej: http://www.3plus.
com.pl. Zarząd Koła: Magdalena Mąkol, Agnieszka Marchlewska, Anna Powązka, Edmund
Knyspel, Piotr Folwarski.
Doradca Życia Rodzinnego,
Anna Powązka.

Wartości rodzinne
Gminne Koło ZDR3+ w sprawozdawczym spotkaniu podsumowało pracę. Pragniemy
na poziomie naszej Gminy pokazać piękno i wartość rodziny
bogatej w dzieci. Rodzina jest
miejscem, gdzie przychodzą
na świat dzieci, gdzie rodzice przekazują wartości, uczą,
pomagają i dają możliwości
w samorealizacji. Rodzina jest
fundamentem społeczeństwa. Życie narodów, państwa,
społeczeństwa przebiega przez
rodzinę. Przyszłość Polski zależy
od rodziny, dbając o rodzinę
dbamy o jej przyszłość. Rodzina
jest źródłem dobrobytu narodu. Gery Becker z Uniwersytetu
w Chicago powiedział, że tylko
dobrze funkcjonująca rodzina
przynosi dochód ekonomiczny.
Dobrze wychowany i wykształcony człowiek przynosi zysk
państwu. Z danych wynika, że
4

18 VI, uczestniczyłam
w seminarium eksperckim.
Zorganizowanym przez Obserwatorium Rodzinne oraz
Związek Dużych Rodzin
“Trzy Plus”, pod patronatem
marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza temat: “Reforma emerytalna, jako element
polityki na rzecz rodziny”.
Irena Wóycicka, podsekretarz stanu ds. społecznych

Święto Plonów w naszej gminie
Święto Chleba, święto
ro lników w t y m ro k u
zgromadziło wielu miłośników
lokalnej tradycji. Funkcję
starostów dożynek pełnili
Elżbieta Kok z Bolesławka
i Włodzimierz Nowak
z Oddziału. Uroczystość
doż ynkową rozpoc zę ło
nabożeństwo w kościele pw.
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Skułach. Ksiądz
Sławomir Bogdanowic z
sprawując y doż ynkowe

ności wystąpili między innymi
„Mazowszacy”, „Czeremszyna”
i grupa tańca „Raz na ludowo”.
Tradycją żabiowolskiej sceny
jest występ kabaretu, tym razem był to kabaret „Widelec”.
Stowarzyszenie „Szansa” zorganizowało w trakcie
dożynek loterię fantową na
rzecz młodych sportowców
z Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „Józefina”, w wyniku której zebrano
1330,00 zł. 		
JN
nab ożeńs t wo, p o dc z as
którego poświęcone zostały
wieńce przyniesione przez
mieszkańców i przedstawicieli
samorządu, podkreślał jak ważny jest w postrzeganiu świata
system wartości, dbanie o to

byśmy nie stali się społeczeństwem konsumpcyjnym.
Po Mszy Świętej goście
zgromadzili się na dziedzińcu
Domu Kultury w Żabiej Woli,
by wspólnie z artystami świętować dożynki. Dla publicz-

Gminny turniej unihokeja w Józefinie

Dyscyplina sportowa, jaką
jest unihokej budzi ogromne
zainteresowanie dzieci z gminy Żabia Wola, dzieje się tak za
sprawą ciekawych treningów

Nowości książkowe
W zbiorach Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli
pojawiły się nowe pozycje
książkowe. Ich zakup sfinansowany został z środków pozyskanych w ramach Programu
Biblioteki Narodowej pn. „Zakup nowości wydawniczych

i sukcesów, jakie odnoszą na
tym polu. W dniu 29 września
br. w Gimnazjum im. Józefa
Chełmońskiego, już po raz
drugi, odbył się „Turniej uni-

hokeja o puchar Wójta Gminy
Żabia Wola”.
Jak informuje trener Marcin
Łęcki turniej był bardzo udany. Rozgrywki obfitowały we
wspaniałe zagrania i przepiękne
parady bramkarskie.
Najlepszym zawodnikiem
został Mateusz Adamczyk, zaś
najlepszym bramkarzem Adrian
Bałut. Wyróżnieni zostali również
następujący zawodnicy Bartosz
Gajewski, Kamil Powązka, Hubert Gosik, Dominik Dziedzicki,
a także cały zespół dziewcząt,
które rywalizowały z chłopcami.

do bibliotek”. Wysokość dotacji
wyniosła 6000 złotych. Jedna
trzecia kwoty przeznaczona
została na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Oprócz lektur oraz serii
popularnych pozycji książkowych dla młodszych czytelników Biblioteka zakupiła także

wiele ciekawych książek dla
starszych miłośników dobrej
lektury. Wywiad przeprowadzony wśród osób odwiedzających bibliotekę, pozwolił na
ustalenie preferencji czytelników, co znacznie ułatwiło
dokonanie wyboru książek.
Halina Krajewska

Dziewczęta wystąpiły w składzie:
Karolina Stankiewicz, Margerita
Sowalska, Daria Ziółkowska, Katarzyna Dunaj, Aleksandra Opałka,
Aleksandra Sadowska i Monika
Kolarczyk. Mimo, że nie wygrały
żadnego spotkania grały na wysokim poziomie.
Na zakończenie turnieju wójt
gminy Halina Wawruch wręczyła zawodnikom nagrody.
Wyróżnieni zawodnicy dostali
puchary, pamiątkowe statuetki, kije do gry w unihokeja,
koszulki, frotki oraz piłki. JN
fot. Marcin Łęcki
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Mówią nasi sołtysi
Tomasz Malinowski – sołtys Kaleni- Towarzystwo
Tomasz Malinowski od 55
lat mieszka w Kaleni-Towarzystwo. W tej miejscowości
spędził dzieciństwo, dorastał,
a później zamieszkał wraz z rodziną. Na co dzień zajmuje się
rolnictwem, choć twierdzi, że
jest to ciężki kawałek chleba.
Funkcja sołtysa, nie jest jego
społecznym debiutem, gdyż od

2010 r. jest Radnym Gminy. Pan
Malinowski, jak sam podkreśla,
bardzo ceni sobie współpracę
z mieszkańcami i samorządem.
Zdaniem Pana Sołtysa Kaleń-Towarzystwo jest piękną
miejscowością, w której są
dobre warunki do zamieszkania. Woda, gaz, dobry dojazd oraz dostęp do Internetu

zachęcają do osiedlenia się
na tym terenie. Jak przyznaje Pan Malinowski brakuje
tylko oświetlenia ulicznego.
W miejscowości znajduje się
skład budowlany oraz prywatne przedszkole. Kaleń Towarzystwo jest sypialnią stolicy,
mieszka w niej ponad 180
osób. 			JN

jak też z urzędnikami. Jak
podkreśla we wzajemnych
relacjach najważniejsza jest
rozmowa, porozumienie.
Pani Sołtys ciepło wspomina swoją poprzedniczkę śp.
Jolantę Godlewską: - Jolanta
była znakomitym społecznikiem i cudowną sąsiadką,
dzięki niej mamy ładną ulicę,
sprawy dopilnowane. Była
wzorem dla innych, jej śmierć

pogrążyła w żałobie wszystkich mieszkańców.
Pytana o potrzeby inwestycyjne, Pani Elżbieta wspomina konieczność wykopania
rowów. Z uwagi na fakt, iż miejscowość zlokalizowana jest na
podmokłym terenie, uciążliwe
bywają nieszczelne szamba,
marzeniem Pani Sołtys jest,
budowa kanalizacji. 		
			JN

tleniu sołectwa. W jej miejscowości jest internet, wodociąg,
brakuje sieci gazyfikacyjnej.
- Ojrzanów jak mówi to spokojna, przyjazna okolica, piękna,
zielona. Wszędzie blisko, do
szkoły, urzędu, pracy. Nie ma

większych problemów ani konfliktów- podkreśla pani sołtys.
Przyznaje, że jej dom jest zawsze otwarty dla mieszkańców
sołectwa Ojrzanów .
			JN

Elżbieta Dorocińska – sołtys Oddziału

Elżbieta Dobrocińska sołtysem jest od kwietnia tego
roku, to jej pierwsza kadencja. Jak podkreśla pani sołtys

wybory były dla niej dużym
przeżyciem, choć wywodzi
się z rodziny z „sołeckimi
tradycjami” – w przeszłości
funkcję sołtysa pełnili jej
dziadek, ojciec, mama oraz
stryjek. Pani Elżbieta pochodzi z Oddziału, od dwudziestu lat jest wdową, mieszka
z córką Eweliną. Przyznaje, że
dobrze układa jej współpraca zarówno z mieszkańcami

Elena Niedźwiecka – sołtys Ojrzanowa
Elena Niedźwiecka funkcję
sołtysa pełni drugą kadencję.
W Ojrzanowie mieszka od 11
lat, wraz z mężem Konradem
oraz dziećmi Konstancją i Miłoszem. Pytana o oczekiwania
mieszkańców, mówi o oświe-

Bogdan Bęza – sołtys Ojrzanowa-Towarzystwo i Lisówka

Bogdan Bęza sołtysem jest
od 22 lat. Pasję społecznikow6

ską połknął też syn sołtysa- Sebastian, który zasiada w Radzie
Gminy Żabia Wola.
Współpraca z mieszkańcami układa się sołtysowi bardzo dobrze. Mieszka jak mówi
w przepięknej miejscowości
z cudownymi ludźmi. W sołectwie od kilku lat funkcjonuje
prywatne przedszkole, nieopodal znajduje się sklep, kościół

i szkoła. Jak dodaje sołtys brakuje jeszcze świetlicy, w której
mogłyby odbywać się spotkania sołeckie. Nieliczni mieszkańcy sołectwa są reprezentantami
rolnictwa, większość osiedliła
się tutaj a pracuje w Warszawie.
Sołectwo posiada dostęp do
Internetu, linię telefoniczną,
trochę gorzej sytuacja wygląda
z drogami.

- Marzy nam się asfalt na
ulicy Działkowej w Ojrzanowie, druga niezbędna inwestycja to przebudowa ulicy
Wiśniowej w Lisówku - podkreśla Bogdan Bęza. Pytany
o marzenia dla gminy, Pan
Bogdan bez namysłu wymienia oczyszczalnię ścieków. To ważny cywilizacyjny krok
- podkreśla. 		
JN

Niebawem 150-lecie oświaty w naszej Gminie
Historia szkoły podstawowej w Skułach
Szkoła Podstawowa im.
Marii Kownackiej w Skułach
jest spadkobierczynią i kontynuatorką działalności edukacyjnej prowadzonej najpierw
w szkółce parafialnej i w domach prywatnych, a później
w budynku szkolnym w Bartoszówce. Do obwodu szkoły
przynależą następujące wsie:
Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Grzegorzewice, Grzmiąca, Lasek,
Petrykozy, Piotrkowice, Redlanka, Skuły.
W czasie zaborów uczono
dzieci w prywatnych domach.
Rząd rosyjski wybudował
w 1895 (1893) r. w Bartoszówce
szkołę. Polacy płacili za naukę swoich dzieci 1 rubla miesięcznie. Edukacja odbywała
się tylko w języku rosyjskim.
W czasie I wojny światowej
szkoła została zamknięta.
W roku 1917 mieszkańcy
uzyskali od władz okupacyjnych, zgodę na zorganizowanie szkoły prywatnej. Na ten
cel w dawnym budynku szkolnym udostępniono jedną izbę.
W 1920 r. polskie władze
oświatowe utworzyły w Bartoszówce 1-klasową publiczną
szkołę powszechną. W 1921
roku podniesiono stopień
organizacyjny szkoły do
2-klasowej. Do dyspozycji
szkoły pozostawała jedna izba
a dzieci uczyły się w systemie zmianowym. Do szkoły
uczęszczali uczniowie z miejscowości: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Skuły i Pieńki
Zarębskie. W kolejnym roku
salę lekcyjną przedzielono
tworząc kolejne pomieszczenie. Koszty przeróbki
zrefundował Dozór Szkolny
gminy Skuły.

Stopień organizacyjny
szkoły do 3-klasowej podniesiono w roku szkolnym
1927/1928. Wydział powiatowy
Sejmiku Błońskiego przyznał,
na remont budynku i utworzenie trzeciej izby lekcyjnej,
kwotę 2000 zł.
16 kwietnia 1930 roku budynek szkolny został podpalony. Dzięki szybkiej akcji
mieszkańców, ogień ugaszono, gruntownej naprawy

W latach pięćdziesiątych
powrócono do sprawy budowy nowej szkoły. Komitet
Rodzicielski powziął decyzję
o dobrowolnym opodatkowaniu rolników po 15 zł z jednego hektara. Budowa nowej
szkoły w Skułach, rozpoczęła
się w 1960 roku i trwała dwa
lata. Dwukondygnacyjny murowany budynek o powierzchni 700m² oddany został do
dyspozycji uczniów i nauczy-

obiektu dokonano podczas
wakacji. W roku szkolnym
1930/1931 Szkoła w Bartoszówce była już 6-klasowa.
Na wniosek rodziców,
Rada Gminy podjęła w 1934
roku, uchwałę o budowie nowej szkoły, która z powodu
wybuch II wojny światowej
nie powstała.
W czasie wojny w Szkole
Podstawowej w Bartoszówce nauczano religii, języka
polskiego, arytmetyki z geometrią, rysunku, zajęć praktycznych śpiewu i ćwiczeń
cielesnych. Geografię i przyrodę wykładano w klasach
III-VI. Do roku 1941 arkusze
drukowane były w języku
polskim, później widnieją
zapiski także w języku niemieckim.

cieli 1 września 1962 r.
Od roku szkolnego 1966/67
szkoła funkcjonowała w systemie 8-klasowym. 1 września 1999 roku znów zmieniła
się struktura organizacyjna
szkoły. Od tej pory w szkole
funkcjonują klasy I-VI (w roku
1999/2000 także klasa VIII).
W latach 2003-2004 przeprowadzono generalny remont szkoły: wymieniono
okna i drzwi, instalację c.o.,
pomalowano ściany, ułożono i wycyklinowano podłogi,
położono izolację termiczną
budynku, nową elewację zewnętrzną, chodniki z kostki
brukowej, zmodernizowano kotłownię.
1 września 2004 roku utworzono w Szkole Podstawowej
w Skułach, oddział przedszkol-

ny dla dzieci sześcioletnich
objętych obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
3 maja 2005r. uroczyście
odsłonięto zrekonstruowaną
tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu
(replika sprzed 74 lat). Kiedyś
była ona umieszczona na budynku Urzędu Pocztowego
w Skułach.
W 2005 roku Szkole Podstawowej w Skułach nadano imię
Marii Kownackiej. Placówka
otrzymała również sztandar.
Uroczystość odbyła się w dniu
12 czerwca, w 110 rocznicę
powstania szkoły.
Od 1 września 2007 roku
działa w szkole nowoczesna
pracownia komputerowa. Stale wzbogacana jest szkolna
baza pomocy dydaktycznych.
W 2011 w szkole utworzono
małe pracownie komputerowe dla klas I-III, wyremontowano dach oraz oddano do
użytku nowoczesny plac zabaw wybudowany w ramach
programu „Radosna Szkoła”,
powstała także strona internetowa szkoły www.spskuly.
edu.pl.
Rok szkolny 2009/2010 zapoczątkował funkcjonowanie
reformy systemu oświaty tworzącej „Skuteczną, przyjazną
i nowoczesną szkołę”, która
wprowadza nową podstawę programową kształcenia
ogólnego i obniżenie wieku
rozpoczynania obowiązku
szkolnego uczniów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej w czerwcu br. nadało
szkole tytułu „Szkoła przyjazna dla sześciolatka”.
Barbara Gradkowska
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Selektywna zbiórka
odpadów
W każdą ostatnią sobotę
miesiąca na parkingu przed
Urzędem Gminy organizowana jest zbiórka odpadów
segregowanych. Pracownicy
firmy zajmującej się utylizacją
odpadów komunalnych odbierają od mieszkańców segregowane: papier, szkło, tworzywa
sztuczne oraz baterie.
Najbliższa zbiórka odbędzie się 27 października, kolejna 24 listopada, ostatnia
w tym roku planowana jest
na 29 grudnia. 		
JN

Być Seniorem – to brzmi dumnie!
Od wielu lat w siedzibie
Domu Kultury w Żabiej Woli
działa Koło Seniora – zgrupowanie osób, które wolą
wspólne spędzanie wolnego
czasu, wycieczki oraz wymianę
doświadczeń od samotnego
siedzenia przed telewizorem
i oglądania kolejnego serialu…
Do kalendarza wspólnych spotkań wpisany jest m.in. „Dzień
Seniora” – święto członków
naszego koła. W tym roku
uroczystość z tej okazji zaplanowano na 18 października.

DAJ KSIĄŻKĘ – jeśli
zawadza w domu
Poczynając od Dnia Nauczyciela 2012 Dom Kultury w Żabiej
Woli wraz z Gminną Biblioteką
Publiczną w Żabiej Woli prowadzi „otwarte półki” na książki
dla jednych zbędne, dla innych
– być może – interesujące. Można przynieść i zostawić na półce
książki, których, drogi Czytelniku, nie chcesz już trzymać (masz
ich nadmiar, zbyt mało miejsca,
przestały Cię interesować). Taka
książka może okazać się ciekawa dla kogoś innego.
Nasza „otwarta półka” wystawiona jest w holu Domu
Kultury. Spełnia ona rolę wymienniczki książek w domowych bibliotekach. Wzięcie
książki „na zawsze” nie oznacza, że musisz coś zostawić
w zamian. Możesz tylko wziąć
albo tylko dać.
Adres 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
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Jednym z elementów tegorocznego spotkania było
uroczyste pasowanie na Se-

niora nowych członków koła.
Funkcji osoby pasującej podjął
się Stefan Rusinowski – Przewodniczący Koła Seniora. Po
uroczystym przeczytaniu
regulaminu złotym berłem
nadawał kolejnym członkom miano Seniora. Każdy
nowoprzyjęty musiał wypić
szklankę soku cytrynowego
(najlepszy test na umiejętność
tryskania dobrym humorem)
oraz własnoręcznie podpisać
kartę członkowską.
Po zakończeniu części
oficjalnej przyszedł czas na
dobra zabawę i skromny poczęstunek, przygotowany
przez pracowników Domu

Strażacy zapraszają
na złaz
Tradycją OSP w Skułach
jest organizacja dorocznych
Złazów Niepodległościowych,
w trakcie, których młodzież
poznaje historię drogi Polski
do Niepodległości. Spotkania
połączone z zabawą integrują uczestników.
W tym roku, jak informuje i jednocześnie zaprasza Wacław Świdlicki, złaz
rozpocznie się 9 listopada.
Główne uroczystości: Msza
Święta w intencji Ojczyzny
oraz wieczorek patriotyczny
zaplanowane zostały na
10 listopada. 		
JN
Kultury w Żabiej Woli. Wszyscy
członkowie bawili się bardzo
dobrze, zarażając nas radością
życia. W końcu być Seniorem
– to brzmi dumnie!
Janusz Wojtan

Serdeczności w Dniu Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej
to ważny dzień dla samorządu
lokalnego i nauczycieli, którzy
swoją mądrością kształtują
postawy młodych ludzi i uczą
ich wartości. Tradycją samorządu Żabiej Woli są doroczne
uroczyste spotkania z okazji
święta pracowników placówek
oświatowych.
– Dziękujemy Wam drodzy nauczyciele za Wasze
zaangażowanie w pracę na
rzecz naszych dzieci, życzymy
Wam satysfakcji, wszystkiego najlepszego- mówili wójt
Redaktor Naczelny:
Justyna Napierała
Projekt i wykonanie:
Drukarnia cyfrowa
IOTA UNUM
www.iotaunum.pl
Redakcja zastrzega sobie prawa
skracania i redagowania tekstów.

Żabiej Woli Halina Wawruch
i wiceprzewodniczący Rady
Gminy Waldemar Leśniak witając przybyłych gości w dniu
15 października.

Podczas uroczystości Wójt
wręczyła nagrody: Krystynie
Pietrzak- -dyrektorowi Gimnazjum w Józefinie, Marzenie
Pytlak- dyrektorowi Szkoły
Podstawowej w Józefinie,
Barbarze Gradkowskiej- dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Skułach i Joannie Krawczyk
- p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie w roku
szkolnym 2011/2012. W gro-

nie wyróżnionych znaleźli się
także nauczyciele zgłoszeni
przez Rady Pedagogiczne do
Nagrody Wójta: Zofia Nowak
ze Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie, Elżbieta Kołodziejczyk ze Szkoły Podstawowej
w Józefinie, Barbara Korpus
z Gimnazjum w Józefinie,
Anna Książek ze Szkoły Podstawowej w Skułach. Akty
nadania stopnia nauczyciela
mianowanego otrzymali: Monika Przyborowska i Michał
Kwiatkowski.
Po części oficjalnej dyrektor Domu Kultury Danuta
Wiczuk- Nowajczyk zaprosiła
na występ znanego szerokiej
publiczności kabaretu OT.TO.
Było dużo dobrej zabawy, po
której miała miejsce kolejna
część programu poczęstunek. 			JN
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