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Społeczna debata o bezpieczeństwie

Na pierwszej debacie o bezpieczeństwie spotkali się 22
listopada mieszkańcy powiatu
grodziskiego, samorządowcy,
przedstawiciele policji, straży
miejskiej i zarządu województwa mazowieckiego. Spotkanie
to zdiagnozowanie społecznego odbioru policji, ale też jej
skuteczności oraz próba zapoznania się z oczekiwaniami
mieszkańców. Udział w debacie wzięli między innymi wójt
Żabiej Woli Halina Wawruch,
przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Bieganowski, sołtysi, radni RG, Cezary Lesiewicz- szef Posterunku Policji
w Żabiej Woli.
Dariusz Zalesiński komendant Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim

,,Szansa” na święta
Stowarzyszenie Szansa
z Żabiej Woli zaprosiło do
udziału w przedświątecznej
akcji pomocy. Jak informuje Małgorzata Kozicka, prezes organizacji, od 10 do 19
grudnia zorganizowana została zbiórka żywności przed
świętami. Stowarzyszenie już
od kilku lat dba o najbardziej
potrzebujących. Każdy może
pomóc, w kilkunastu sklepach
na terenie gminy ustawione
zostały kosze, do których zbierano produkty. Potrzebne są
szczególnie te o długotrwa-

na wstępie przypomniał, że
w grodziskiej policji powinno
pracować 154 policjantów,teraz jest jednak 9 wakatów.
Od stycznia do października
tego roku policja w powiecie
wszczęła 1720 postępowań,
ustalono 8757 sprawców, średnio w co drugim przestępstwie
udało się zatrzymać przestępcę. Wskaźnik skuteczności wynosi 58 procent, 30 procent
sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku.
Najbardziej uciążliwe dla ludzi
to kradzieże z włamaniem, kradzieże rzeczy: dokumentów,
telefonów, rowerów. Niestety dokuczliwym problemem
jest nadużywanie narkotyków,
w tym przypadku w przestępstwach ,,narkotykowych”
policja odnotowuje ponad
98 procent wykrywalności.
Komendant podziękował samorządom lokalnych za dobrą
współpracę, wsparcie także
finansowe dzięki czemu możliwe są patrole ponadnorma-

łym terminie przydatności do
spożycia, przede wszystkim:
mąka, cukier, kawa, herbata,
słodycze dla dzieci, owoce,
a także zabawki.

Przy pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecz-

tywne. Komendant zachęcał
także do wypełniania ankiet,
dotyczących pracy policji.
Pytania mieszkańców dotyczyły między innymi poprawy
bezpieczeństwa w lokalnych
miejscowościach, na głównych
drogach, uczestnicy zwracali
uwagę na potrzebę jeszcze
większej liczby patroli w lokalnych gminach. Podwarszaw-

skie tereny cieszą się dużym
zainteresowaniem nowych
mieszkańców, budowane są
piękne domy, co kusi przestępców. Mieszkańcy zwracali także
uwagę na uciążliwości związane z brakiem obwodnicy
zachodniej .
Justyna Napierała
( więcej o bezpieczeństwie
na terenie Gminy Żabia Wola
na stronie numer 5)

nej paczki trafią do rodzin.
W każdej akcji średnio obdarowanych jest ponad
30 rodzin. Pomagają także lokalne firmy, jak Univeg, który
ofiarował dużą ilość owoców
– przypomina Małgorzata
Kozicka prezes stowarzyszenia. Dzięki współpracy
z GOPS już niebawem także
dzieci uczęszczające na zajęcia do lokalnych świetlic
będą mogły poczuć magię
świąt. Dla nich odbędzie się
spotkanie choinkowe. Dla
dzieci jest to ogromne przeżycie.
Justyna Napierała

Życzenia
a
na Boże Narodzenie
d
i
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
przesyłamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech Święta będą dla
Państwa niezapomnianym
czasem spędzonym w radości bez trosk i zmartwień.
Życzymy, byście spędzili
je Państwo wśród Rodziny,
Przyjaciół, swoich Bliskich.
W 2013 roku niech nie
opuszcza Was pomyślność
i spełnią się najskrytsze marzenia.
Życzą: Wójt Żabiej Woli
Halina Wawruch, przewodniczący Rady Gminy Mirosław
Bieganowski, radni, sołtysi,
pracownicy Urzędu Gminy.
i jednostek organizacyjnych gminy.

Zapowiedzi:
Plany budżetowe na 2013 rok
Jak będzie wyglądał budżet
przyszłego roku? Jakie inwestycje
są w planach, ile pochłonie oświata a ile janosikowe? Odpowiedzi
na te i inne pytania na stronie
numer 7 w rozmowie z Marleną
Górniewską, Skarbnikiem Gminy
Żabia Wola.
,,Kopciuszek w pomysłowym
wydaniu
Nie lada pomysłem wykazali
się pracownicy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie i rodzice
uczniów tej placówki- z myślą
o dzieciach przygotowali prezent
na Mikołajki. Tym prezentem było
przedstawienie. Wystawili ,,Kopciuszka” w nowoczesnej formie,
w reżyserii Stelli Klimkowskiej.
Zapraszamy na stronę numer 4.
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Witam serdecznie mieszkańców naszej gminy i gości w tym przedświątecznym czasie.
Dla samorządu grudzień to miesiąc zamykania budżetu, bilansowania roku i planów na
przyszły-2013. Mijający był dla nas korzystny,
zwłaszcza ostatnie miesiące, podpisaliśmy bowiem umowę na dofinansowanie projektu kanalizacji. Tyle lat zabiegaliśmy najpierw wspólnie
z innymi gminami, później sami o te pieniądze.
Ten projekt finansowo bardzo nas obciąży. Cieszymy się z jego realizacji, warto, by
Wam drodzy mieszkańcy żyło się bardziej
komfortowo. Cały czas staramy się korzystać
z dodatkowych źródeł pozyskiwania funduszy,
jak chociażby przez Lokalną Grupę Działania
Ziemia Chełmońskiego.

60 lat parafii w Kuklówce

Parafia pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce ma sześćdziesiąt lat. Wyjątkow y
jubileusz parafii, do której
należą także wierni z gminy
Żabia Wola stał się okazją do
świętowania. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli:
Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski oraz
ksiądz prałat Eugeniusz Dziedzic proboszcz parafii pod
wezwaniem Świętej Anny
w Grodzisku Mazowieckim.
Pomysł powołania parafii

w Kuklówce jak czytamy na
stronie internetowej parafii
zrodził się wiosną 1950 roku,
podczas Mszy Świętej odprawianej dla mieszkańców Makówki i Kuklówki. Mieszkańcy
zwracali uwagę na potrzebę
budowy kościoła, ponieważ
do najbliższych w Grodzisku
Mazowieckim, Radziejowicach i Jaktorowie było daleko, ponadto występował
problem z komunikacją. Zapadła więc decyzja budowy
świątyni na miejscu. Plac pod
budowę kościoła ofiarowali

W tym wydaniu między innymi o planach
na przyszły rok ale też o realizacji zadań w mijającym. Przypomnimy Złaz w Skułach, w trakcie
którego strażacy uczą najmłodszych patriotyzmu. Będziemy na występnie naszych aktorów
z Ojrzanowa, odwiedzimy sołtysów naszej gminy. Na koniec roku o bezpieczeństwie w naszej
gminie i powiecie. Odbywają się teraz społeczne
debaty na jakie zaprasza policja.
Tymczasem życzę Państwu miłej lektury.
Serdecznie pozdrawiam,

Państwo Anna i Bronisław
Pindorowie. W realizację
misji powstania kościoła
zaangażował się ksiądz Józef Jamiński. 4 października
1952 roku nastąpiło erygowanie parafii przez Stefana
Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski. 19 października
tego samego roku nastąpiło
uroczyste odczytanie Dekretu Erygującego parafię pod
wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej w Kuklówce. Kolejni proboszczowie
parafii dbali o rozwój kościoła. W parafii pracowali
księża Stanisław Urbańczyk,
Marian Kalinowski, Zdzisław
Krzymowski, Antoni Misztal,
Józef Pieńkowski, Eugeniusz
Przybyłowski, Andrzej Wieczorek, Zygmunt Niewęgłowski, Zdzisław Jasiński. Teraz
posługują księża: Andrzej
Sadowski i Czesław Zdziarski oraz Józef Stachera. Od
1977 roku przy parafii działa
Wspólnota Ruch Światło- Życie. Przy kościele powstała
kaplica cmentarna i parking,
jest też Parafialne Koło Caritas i zespół muzyczny Koinonia. Obecny proboszcz ksiądz

Wójt Żabiej Woli

Andrzej Sadowski sprowadził
do parafii relikwie Świętego
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i Błogosławionego
Jerzego Popiełuszki kapłana
i męczennika.
Parafia w Kukówce liczy
blisko 2500 mieszkańców.
W 1989 roku parafię dotknęła
tragedia- pożar dachu nad
zakrystią, remont trwał dwa
lata. W skład parafii wchodzą mieszkańcy z części
miejscowości z naszej gminy: Bieniewiec, Grzymek,
Osowiec, Wycinki Osowskie
oraz z gmin sąsiednich: Adamów, Budy Grzybek (część),
Budy Józefowskie, Chawłów,
Czarny Las, Janinów (część),
Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Makówka,
Mościska (część), Wężyk.

Opracowanie Just yna Napierała J&A Media
fot. Karol Zduńczyk

Andrzej Jendrych nominowany do nagrody społecznika roku

Społecznicy roku to konkurs ogłaszany przez redakcję Newsweeka przy
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udziale Polsko- Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Akademii
Filantropi w Polsce. Redakcja
każdego roku przyjmuje zgłoszenia społeczników z całego
kraju. W tym roku Dom Kultury
w Żabiej Woli zaproponował
Andrzeja Jendrycha – twórcę
lokalnego Mini Muzeum Żaby ,
Lasku Żabiowolskiego, współ-

organizatora konkursu na logo
gminy, autora wystawy poświęconej twórczości Józefa
Chełmońskiego.
Konkurs ma za zadanie wyłonić lokalnych liderów, ma
wspierać społeczników w ich
działaniach i staraniach o to,
by inni włączali się w życie
społeczne, kulturalne i eko-

nomiczne lokalnych miejscowości. Andrzej Jendrych od
7 lat mieszka na terenie gminy
Żabia Wola. Podczas ostatniej
sesji Rady Gminy z rąk wójt Haliny Wawruch nominowany
do nagrody społecznika roku
otrzymał list gratulacyjny i życzenia.
Justyna Napierała

Strażacy uczą patriotyzmu

Ochotnicza Straż Pożarna
ze Skuł po raz czternasty już
zaprosiła na listopadowy Złaz
Niepodległościowy. Impreza

rozpoczęła się formą zabawy,
przyjemnego biwaku. Każdego
roku część oficjalna uroczystości poprzedza gra nocna.

Młodzi ludzie mają wówczas
okazję zaznajomić się z lokalnym terenem, poznać historię
i wspólnie spędzić czas.
Organizowane Złazy Niepodległościowe jak mówi
Wacław Świdlicki, prezes OSP
w Skułach mają przybliżyć
młodzieży historię Polski, drogę Polski ku niepodległości. Na
zaproszenie zawsze odpowiada kilkadziesiąt osób, tak było
i tym razem.
Część oficjalna tradycyjnie
poprzedzona została Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny
i wszystkich Polaków, następnie uczestnicy przeszli
na teren jednostki OSP Skuły,
gdzie rozpoczęło się uroczyste

przedstawienie. Słowno- muzyczna artystyczna część to
okazja do przybliżenia dziejów
naszego kraju, zasług bohaterów tragicznych dni, to też radość z odzyskanej przez Polskę
niepodległości. Po akademii
strażacy zaprosili na uroczyste, spotkanie, by wspólnie cieszyć się z narodowego święta
wszystkich Polaków.
JN

,,Nasza szansa” w GOPS

Grono kobiet wychowujących niepełnosprawne dzieci wzięło udział

w tegorocznym, realizowanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Żabiej
Woli projekcie unijnym. Panie
uczestniczyły w wielu zajęciach, warsztatach ale także
terapii. Kolejny etap projektu
,,Nasza szansa” właśnie dobiegł końca.
Panie szkoliły swój talent
wizażu i stylizacji, wzięły

Uwaga, od stycznia zmiany w becikowym
Jak informuje Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie z dniem 1 stycznia
przyszłego roku czekają nas
zmiany w becikowym. W dokumencie czytamy, że 1 stycznia 2013 roku, na podstawie
ustawy z dnia 12 października
2012 roku o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych,
ogłoszonej w Dzienniku Ustaw
z dnia 15 listopada 2012 roku,
pod pozycją 1255, prawo do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnione od kryterium
dochodowego, które będzie
wynosić 1922 złotych miesięcznie w przeliczeniu na osobę
w rodzinie.
W przypadku urodzenia się
dziecka przed wejściem w życie
zmian do ustawy, jednorazową

zapomogę przyznaje się na postawie dotychczasowych przepisów. Analogicznie postępuje się
w przypadku dziecka objętego
opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego- jeżeli objęcie opieką lub
przysposobienie nastąpiło przed
dniem wejścia w życie zmian
w ustawie- przyznanie prawa
do zapomogi następuje na podstawie dotychczasowych przepisów.
W mijającym roku do tej pory
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli wydał 76
decyzji dotyczących przyznania
tak zwanego becikowego.- Kolejne wnioski są rozpatrywanemówi kierownik GOPS Teresa
Fabiszewska. Wysokość becikowego dla jednego dziecka
wynosi 1000 złotych.
JN

udział w warsztatach doradztwa zawodowego, co
w perspektywie ma im pomóc
w znalezieniu się na rynku pracy. Prowadzona była terapia
psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna. Kobiety dostały także wsparcie w postaci
zasiłków celowych. Warsztaty
pozwoliły na aktywne włączanie się w proponowane

zajęcia. Kobiety ponadto
w ramach projektu zwiedziły
Kraków i Wieliczkę, miały zapewnione pomoce naukowe
i usługę cateringową.
Za uczestnictwo nie ponosiły opłat. Realizacja projektu
była możliwa dzięki wsparciu
Europejskiego Funduszu Społecznego.
JN

Mapa interaktywna dla LDG

Lokalna Grupa Działania
Ziemia Chełmońskiego, której członkiem jest Gmina Żabia Wola, od przyszłego roku
na swojej stronie internetowej uruchomi mapę interaktywną – informuje Dorota
Tyszkowska z biura LGD.
Mapa ma być wielowarstwowa, na niej zamieszczone zostaną obiekty, ciekawe
miejsca, hotele, szko ł y,
w yjątkowe z akątki pod

względem historycznym,
geograficznym i przyrodniczym. Wraz z obiektami mają
być dostępne dane teleadresowe. Każda współpracująca z LGD Gmina wyznaczy
osobę, która będzie koordynowała treść dotycząca
swojego terenu. W grudniu
podczas spotkania członków
stowarzyszenia wyłoniony
zostanie zespół redakcyjny.
Mapa to element, jaki
ma zachęcić do korzystania
z witryny internetowej LGD
Ziemia Chełmońskiego. Co
ciekawe mieszkańcy regionu będą mogli włączyć się
w publikację informacji.
W podobną mapę zainwestowało także Towarzystwo
Cyklistów z Jaktorowa.
JN
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Kanalizacja – realizacja, rozmowa o trudnej drodze do dofinansowania
z wójt gminy Haliną Wawruch.
– Pani wójt, kanalizacja –
to inwestycja kluczowa, najważniejsza dla gminy.
– Tak, to już druga kadencja, podczas której o nią
walczymy. Po 5 latach zabiegów i składania wniosków
do różnych funduszy udało
się. Okazało się, że marszałek uznał nasze potrzeby i 11
października podpisaliśmy
umowę o dofinansowanie
z Regionalnego Programu
Operacyjnego na budowę
oczyszczalni i blisko dwudziestu kilometrów kanalizacji, jest to pierwszy etap
inwestycji. To wielka dla nas
radość, ale też wielka odpowiedzialność finansowa,

która będzie towarzyszyła
projektowi. Na zrealizowanie
projektu mamy półtora roku.
– To bardzo kosztowne
zadanie, duże pieniądze,
samorządy nie mają szans
aby z własnych budżetów
realizować takie inwestycje.
– Dyskutowaliśmy na ten
temat i na komisjach Rady
Gminy, informowałam podczas sesji, że sukcesowi, który
jest możliwy po zrealizowaniu projektu, będzie towarzyszyć ogromna dyscyplina
finansowa. Musimy teraz nie
w ciągu czterech a dwóch
lat budżetowych zrealizować projekt. To oznacza, że
trzeba sięgnąć po pieniądze

,,Kopciuszek” w prezencie dla dzieci

Niezwykły pomysł na prezent dla dzieci mieli nauczyciele,
pracownicy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie oraz rodzice uczniów. Postanowili jako
mikołajkową niespodziankę
wystawić dla dzieci przedstawienie- ,,Kopciuszek” w reżyserii
Stelli Klimkowskiej.

Pani reżyser pełna kreatywnych wizji artystycznych nie wahała się ani chwili, postanowiła
napisać role dla swoich aktorów,
co ciekawe w kwestie mówione
przez bohaterów wplotła także
ich cechy osobowościowe, cechy
charakteru. Dzięki temu akto4

rzy są bardzo wiarygodni, mają
ogromny do siebie dystans co
za tym idzie świetnie się bawią
i bawią publiczność. Na scenie
nie mogło zabraknąć także dyrektor szkoły Barbary Owczarek,
pani Barbara wcieliła się w rolę
macochy. Ucharakteryzowana,
nie do poznania. -Stroje i dodatki znalazłyśmy w zaprzyjaźnionej hurtowni oraz w sklepach
z tanią odzieżą, dzięki czemu
wyglądamy tak wyjątkowomówi Barbara Owczarek, na
co dzień blondynka w bajce
ciemnowłosa z papilotami i w
kapciach zwracających uwagę
i powodujących, że nawet osoba bez nadmiernego poczucia
humoru na ich widok uśmieje się
do łez. - Podczas realizacji odkryliśmy nasz brylant aktorski- podkreśla dyrektor szkoły.- To pani
woźna. Sprawdziła się podczas
inscenizowanego pożaru szkoły,
ćwiczeń strażackich, teraz jest
niezwykła w roli kierowniczki
sceny ale ciągle ma tremę- dodaje bajkowa macocha.
W przedstawienie zaangażowali się także rodzice uczniów
szkoły. 6 grudnia odbyła się
premiera, być może będą kolejne prezentacje. Wystawiona
bajka- ,,Kopciuszek” to pierwszy
projekt powstałego przy szkole
stowarzyszenia ,,Radosny autobus”. JN

przeznaczone na inne inwestycje. Stąd też moja prośba
do mieszkańców o zrozumienie. To wymaga także zgody
gospodarskiej, bowiem pozostałe inwestycje odkładamy i będziemy je realizować
po dwóch latach.
– To pierwszy etap.
– Tak, to jest ciągle ten
sam projekt. Jest to początek, obejmuje miejscowości:
Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józefina, część Wycinek
Osowskich- to są główne
wsie w pierwszym etapie.
– To skomplikowane w realizacji i trudne zadanie.
– Widzimy jak trudna jest to
inwestycja na pierwszym eta-

pie, który rozpoczęliśmy przed
podpisaniem umowy biorąc
pod uwagę to, że już nie chcieliśmy dłużej czekać, mieliśmy
nadzieję, że pieniądze otrzymamy. Pierwszy 4- kilometrowy odcinek realizowany
jest w centrum Żabiej Woli.
Z powodu trudnych warunków glebowych i wysokiego
poziomu wód pompy pracują
całą dobę, efekt odwodnieniowy jest niewielki. Nie mamy na
co liczyć, że wrócą suche lata
sprzed dziesięciu lat. Ten projekt infrastrukturalny nauczy
nas rozwiązywania jeszcze
wielu, wielu problemów.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.

Lądowisko przy szpitalu zachodnim
może nie powstać
Lądowisko przy Szpitalu
Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim może w ogóle nie
powstać, a szpital być może
będzie musiał zrezygnować
ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Choć są pieniądze na
budowę lądowiska, bo udało
się pozyskać na nie ponad
1mln zł z UE, nie ma zgody
sąsiadów na wycięcie kilku
drzew- informowała podczas
grodziskiej debaty o bezpieczeństwie dyrektor szpitala
Krystyna Płukis.
Choć szpital spełnia wszystkie wymogi stawiane oddziałom ratunkowym od 2013 roku,
być może będzie musiał swój
oddział zamknąć, bo nie będzie
miał do dyspozycji profesjonalnego lądowiska. To miało
powstać za pieniądze unijne
na tyłach szpitala, ale już wia-

domo, że w tym miejscu nie
powstanie, bo nie zgadzają
się na konieczną wycinkę kilku drzew sąsiedzi lądowiska.
-Nie ma szans, na przekonanie
mieszkańców, by się zgodzili,
bo nie skutkują ani negocjacje,
ani propozycja wypłacenia odszkodowania- mówi dyrektor
szpitala Krystyna Płukis.
Rozwiązaniem mogłoby być
wybudowanie platformy do lądowania na dachu szpitala, ale
do tego potrzebne są dodatkowe 3 mln, których ani NFZ,
ani wojewoda mazowiecki nie
mają. Do niedawna helikoptery
lądowały na parkingu przed
szpitalem, ale z tego miejsca
już nie mogą korzystać, bo
sprzeciwiają się temu okoliczni
mieszkańcy oraz właściciele
samochodów parkujących nieopodal. AW,JN

Samorządowy 2012 rok odchodzi do historii
O inwestycjach, wydatkach
budżetowych z Ewą Taras kierownikiem Referatu Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Urzędu
Gminy w Żabiej Woli rozmawia
Justyna Napierała
– Pani kierownik mieszkańcy
żyją inwestycjami, zadaniami,
jakich realizację widać. 2012 rok
to zaciskanie pasa jednak jak
pani mówi budżet inwestycyjny
udało się zrealizować.
– Tak pomimo tego, że rok
2012 to zaciskanie pasa, działania
inwestycyjne w naszej gminie
były prowadzone. Zarówno
w zakresie inwestycji infrastruktury technicznej, drogowych, jak
i kubaturowych. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
i Uchwale Budżetowej przez
Radę Gminy zadania zostały zrealizowane i są kontynuowane.
W ramach inwestycji infrastruktury technicznej realizujemy bardzo ważne dla gminy
przedsięwzięcie inwestycyjne
t. j. budowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli i ok. 20 km
sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt o wartości ok. 30 milionów
złotych jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 4.1 „Gospodarka Wodno-Ściekowa”, dofinansowany
ok. 14 milionów złotych.
Oczyszczalnia ścieków jest
w budowie oraz sukcesywnie
budujemy kanalizację sanitarną. Budowa oczyszczalni w Żabiej Woli zostanie zakończona
w 2013 roku, natomiast kanalizacja w części miejscowości

objętych projektem Żabiej Woli,
Huty Żabiowolskiej, Osowca,
Józefiny i Wycinek Osowskich do
końca 2014 roku. Jest to około
20 km sieci kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki od około
400 posesji.
W ramach inwestycji drogowych zakończone zostały rozpoczęte w 2011 roku przebudowy:
ul. Słonecznej i Popiele w Lasku
oraz ul. Brzozowej w Wycinkach Osowskich.
Drogi gruntowe zostały przebudowane i na podbudowie
z kruszywa wykonaliśmy nawierzchnię utwardzoną poprzez
podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową.
W bieżącym roku zmodernizowaliśmy poprzez
ułożenie nakładki asfaltowej
ulicę Graniczną zlokalizowaną w miejscowościach Słubica
A, Słubica B i Słubica Dobra.
Ponadto rozpoczęliśmy przebudowę w technologii podwójnego powierzchniowego
utrwalenia emulsją asfaltową
gruntową drogę gminną ul.
Nad Potokiem w Bolesławku.
W tym roku wykonamy podbudowę a nawierzchnię przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych w 2013 roku.
Działania te mają na celu podniesienie standardów dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa
ich użytkowania.
Następnym projektem realizowanym przez Gminę a współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

z Działania Ochrona powietrza,
energetyka jest termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej. Zadaniem objęty
jest budynek szkoły w Józefinie
i strażnicy OSP w Bartoszówce.
Termomodernizacja budynku szkoły została wykonana
w bieżącym roku i polegała na
ociepleniu ścian zewnętrznych
oraz wymianie instalacji centralnego ogrzewania. Roboty na
drugim obiekcie tj. strażnicy OSP
w Bartoszówce będą wykonane
w 2013 roku.
Na budynku szkoły w Józefinie zainstalowano kolektory
słoneczne dla potrzeb uzyskania ciepłej wody użytkowej. Ich
montaż jest dofinansowany
również z funduszy Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Ponadto w mijającym roku
kontynuowaliśmy usuwanie
wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy. Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdemontowaliśmy i zutylizowaliśmy pokrycia
dachowe z eternitu z 62 budynków oraz odebraliśmy łącznie od
właścicieli posesji ok. 154 tony
zeskładowanego eternitu. Przez
te działania co roku zmniejszamy ilość tych wyrobów z terenu
gminy.
Przy Szkole Podstawowej
w Ojrzanowie wykonaliśmy
Plac zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”. Gmina
otrzymała dofinansowanie,

plac został odebrany i przekazany do użytkowania.
– Pani kierownik pojawił się
problem- bankructwo firmy realizującej oczyszczalnię ścieków.
Rzeczywiście taka sytuacja
nas spotkała, budowę z Wykonawcą oczyszczalni realizowaliśmy w 2011 roku. W grudniu
musieliśmy odstąpić od umowy z Wykonawcą co spowodowało przesunięcie terminu
realizacji inwestycji. Później
odbyło się postępowanie przetargowe, żeby wybrać nowego Wykonawcę, który obecnie
kontynuuje to zadanie.
– Czy były jeszcze inne
trudne momenty w roku budżetowym?
Sytuacja z oczyszczalnią
była trudnym doświadczeniem. Zdarzają się trudności
techniczne przy realizacji kanalizacji z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych.
Oczyszczalnia jest już realizowana zgodnie z planem.
– Jaki to był rok dla gminy?
Rok ciężki ale bardzo ważny.
Od wielu lat Gmina ubiegała się o pomoc finansową na
budowę oczyszczalni ścieków
w Żabiej Woli i kanalizacji na
terenie gminy, tak ważną dla
ochrony środowiska naturalnego inwestycję. Efektem tych
starań jest zawarcie przez Panią
Wójt w październiku bieżącego
roku umowy z Marszałkiem
Województwa na dofinansowanie zadania.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.

Policja o bezpieczeństwie z mieszkańcami
W całym kraju odbywają
się policyjne debaty z mieszkańcami, samorządowcami,
tak by wspólnie zastanowić
się nad potrzebami i możliwościami wsp ó łprac y.
Debata w naszym regionie odbyła się 22 listopada
w Grodzisku Mazowieckim.
Wziął w niej udział Cezary
Lesiewicz, szef Posterunku
Policji w Żabiej Woli.
Cezary Lesiewicz określa
mijający rok jako trudny

w Żabiej Woli, spowodowane
jest to rotacją pracowników.
Na miejscu powinno pracować siedem osób, w tym
komendant, teraz teren
obsługuje sześciu policjantów w przyszłym roku odchodzi jeszcze jeden lub
dwóch funkcjonariuszy.
Wzrost bezrobocia powoduje, wzrost przestępczości.
Wśród przestępczości uciążliwej dominują kradzieże
bram, złomu. W tym roku

policja rozpracowała dwie
grupy przestępcze, specjalizowały się w okradaniu domków letniskowych. Ostatnie
zatrzymanie miało miejsce
dwa miesiące temu. Dzięki
tym zatrzymaniom na terenie

gminy jest spokojniej. Policja
ciągle ma dużo pracy, także
tej za biurkiem, każdą sprawę
trzeba udokumentować. Komendant Lesiewicz podkreśla, że w 2012 roku wzrosła
liczba zatrzymań pijanych
za kółkiem. Przynajmniej raz
w miesiącu policjanci ruchu
drogowego organizują rutynowe kontrole. W gminie
Żabia Wola zmniejszyła się
ilość kradzieży na tak zwanego śpiocha. JN
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Mówią nasi sołtysi
Krystyna Majewska – sołtys wsi Osowiec
Krystyna Majewska mieszka w Osowcu od 1977 roku,
sołtysem jest od 1994 roku,
urząd sprawuje piątą kadencję. Przepis pani sołtys
na sukces społecznikowski
brzmi- ciężko pracować. Pani
Krystyna jest na rencie, jednak
większą część swojego czasu
wolnego poświęca sprawom
swojej miejscowości, w każdym miesiącu bierze udział
w sesjach Rady Gminy. Wcześniej udzielała się w szkole,

było to w czasach, kiedy dzieci
pani sołtys chodziły do podstawówki. Dziś pani Krystyna
jest doświadczona, na jej terenie znajduje się blisko 140
budynków, w 1997 roku na
drodze położony został asfalt.
– Bardzo pomogli mieszkańcy,
którzy składali się na realizację
naszej drogi. – wspomina pani
sołtys. Mieszkańcy wyłożyli
dziesięć procent kosztów. –
Teraz potrzebny jest chodnik
–przyznaje Krystyna Majew-

ska. Od 2001 roku jest nowa
linia oświetlenia ulicznego,
znajduje się także linia telefoniczna, od blisko dwudziestu
lat jest wodociąg, miejscowość posiada także dostęp
do Internetu. Teraz w Osowcu
mają się pojawić spowalniacze
drogowe, trwają konsultacje
z mieszkańcami. W wolnych
chwilach pani sołtys czyta
książki, należy także do klubu
rencistów i emerytów.
JN

scowości pani sołtys mieszka
blisko trzysta osób. Jak mówi
Osowiec coraz bardziej się
rozbudowuje, wiele osób się
tutaj osiedla. – Ostatnio trzy
godziny rozwoziłam deklaracje dla mieszkańców, gołym
okiem widać, że przybywa ludzi naszej gminie – mówi sołtys
Osowca Parceli.
Miejscowość cieszy się takim uznaniem,że nawet deweloperzy decydują się tutaj

budować domy na sprzedaż.
W Osowcu znajduje się także budynek komunalny dla
najbardziej potrzebujących
mieszkańców. -Żyje nam się tutaj dobrze. Mamy wodę, dobrą
komunikację. Potrzebujemy
jeszcze chodników – dodaje
Stanisława Mamcarz. Mieszkańcy Osowca Parceli należą
do parafii pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej
w Kuklówce.
JN

Stanisława Mamcarz – sołtys Osowca Parceli
Stanisława Mamcarz sołtysem jest już od 1990 roku.
W tym roku mija 22 lata od rozpoczęcia społecznikowskiej
pracy przez panią Stanisławę.
Pani sołtys pamięta pierwsze
zebranie podczas którego to
właśnie jej mieszkańcy powierzyli tę zaszczytną funkcję. Zastąpiła Bronisława Parola.
W ostatnich wyborach Stanisława Mamcarz zmierzyła
się z kontrkandydatką. W miej-

Danuta Wacławek – sołtys wsi Pieńki Słubickie
Danuta Wacławek sołtys
Sołectwa Pieńki Słubickie
ma dziś 67 lat, od lat pełni
zaszczytną funkcję społeczną.
Sprawy miejscowości są bliskie
sercu pani sołtys, na bieżąco
rozwiązuje problemy, zawsze
uczestniczy w sesjach Rady
Gminy, by wiedzieć o planach
samorządu na najbliższy czas.
Pani sołtys jest przywiązana do swojej miejscowości

i ludzi w niej mieszkających.
-Jest u nas ponad 30 domówpodkreśla Danuta Wacławek.
Znajduje się także zakład pracy, to warsztat stolarski syna
pani Danuty. Żyje nam się
tutaj bardzo dobrze. Mamy
wodociąg, drogę asfaltową
– wylicza pani Danuta. -Przybyło oświetlenie, ludzie pytają o gazyfikację – podkreśla
sołtys miejscowości Pieńki

Słubickie. Nie jest daleko do
sklepu, w Słubicy znajduje się
stara szkoła, gdzie dziś dzieci
mają zajęcia świetlicowe.
W wolnych chwilach pani
sołtys spotyka się z przyjaciółkami. Danuta Wacławek jest
mamą trójki dzieci: Tomasza,
Renaty i Ewy. Bardzo ceni sobie
społecznikowską pracę i kontakt z innymi ludźmi.
JN

Mirosław Sadkowski – sołtys wsi Petrykozy, Redlanka
Mija ćwierć wieku od kiedy
Mirosław Sadkowski zdecydował się rozpocząć pracę sołtysa w Pertykozach, Redlance.
Tu mieszka od zawsze, to jego
miejsce na ziemi. Sołtys zna
ludzi i miejsca, sentyment ma
zaś do tych wyjątkowych, jak

6

dwór nieżyjącego już Wojciecha Siemiona.
Petrykozy to miejsce niezwykłe, krajobraz jakby wyjęty
z obrazów Józefa Chełmońskiego. Pan Mirosław jak mówi
codziennie na nowo dostrzega
to piękno, na co dzień pro-

wadzi gospodarstwo rolne.
– Petrykozy to przepiękna
zielona miejscowość, warta
odwiedzenia, zatrzymania
na dłużej i zamieszkania na
stałe. Mieszka tutaj blisko 200
osób – podkreśla Mirosław
Sadkowski.
JN

Co czeka gminę Żabia Wola w przyszłym roku, rozmowa ze skarbnikiem Marleną Górniewską
- Co czeka gminę Żabia Wola
w przyszłym roku, rozmowa ze
skarbnikiem Marleną Górniewską Pani skarbnik, z jakim założeniem składaliście państwo
budżet, konstruowaliście plan
finansowy na 2013 rok?
- Budżet gminy to roczny
plan dochodów i wydatków.
Jeśli chodzi o dochody budżetu
to główne założenie brzmiało - nie podnosimy stawek
podatkowych. Dochody bieżące zostały więc utrzymane
na poziomie z roku 2012. Od
lipca przyszłego roku wchodzi w życie tak zwana „opłata
śmieciowa”, czyli dodatkowe
obciążenie dla mieszkańców.
Podobnie, i wydatki bieżące
pozostały na tym samym poziomie. To rok zaciskania pasa,
po to żeby można było zrealizować inwestycję na jaką Gmina
uzyskała dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej. Za
ponad 30,7 milionów złotych
do końca listopada 2014 roku
musi zostać wybudowana
oczyszczalnia ścieków w Żabiej
Woli oraz 19 km kanalizacji sa-

nitarnej na terenie gminy. Dotacja ze środków europejskich
na ten projekt wyniesie ponad
14,6 mln zł. Wydatki majątkowe
na rok 2013 zostały zaplanowane na kwotę ponad 18 mln zł
i obejmują:
• dokończenie budowy
oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacyjnej za
15,5 mln zł;
• przebudowę drogi gminnej relacji Żabia Wola–Zalesie–
Musuły na odcinku 2,2 km za
2 mln zł. Dodatkowo na realizację tej inwestycji ubiegamy się
o dofinansowanie ze środków
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
• kontynuację przebudowy
ul. Nad Potokiem w Bolesławku
za 210 tys. zł;
• pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 200 tys. zł na przebudowę
drogi powiatowej Grodzisk
Maz.–Józefina. Realizacja tej
inwestycji drogowej będzie
uzależniona od pozyskania
przez samorząd powiatowy
dotacji z budżetu państwa;
• termomodernizację bu-

Spotkanie młodzieży z Unii Poetyckiej

19 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyło
się kolejne spotkanie w ramach
Stowarzyszenia Unia Poetycka
Wojciecha Siemiona. Spotkanie
otworzyła Barbara Siemion witając zaproszonych gości, przyjaciół oraz przedstawicieli szkół
skupionych w Unii Petrykoskiej.

W skład Unii wchodzi dziewięć
szkół: w Białej Rawskiej, Józefinie, Mszczonowie, Lutkówce,
Tarczynie, Jaktorowie, Kruszewie, Kuklówce i Osuchowie.
Szkoły te były objęte szczególną
pieczą Wojciecha Siemiona. Kontynuacji idei po tragicznej śmierci aktora podjęli się członkowie
Stowarzyszenia Unia Poetycka
Wojciecha Siemiona z Barbarą
Siemion na czele.
Podczas spotkania nie
mogło oczywiście zabraknąć
wspomnień o profesorze Wojciechu Siemionie, które stały się
punktem wyjścia do głębszych

Czytelnia Ibuk w Żabiej Woli
Od nowego roku żabiowolska Biblioteka zamierza wdrożyć projekt Ibuk. Czytelnicy
będą mogli zatem korzystać
także z nowoczesnych rozwiązań, elektronicznej czytelni na miejscu.

dynku OSP w Bartoszówce za
400 tys. zł. Zadanie to również
jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
- Pani skarbnik, trudniejszy
budżet niż w mijającym roku?
-Nowe zadania nakładają
trudności, jednak budżet udało
się nam zamknąć. Realizacja
dużego zadania inwestycyjnego to także duży wysiłek finansowy. Dodatkowo oświata
pochłania 42% wydatków bieżących budżetu. Wydatki na ten
cel w 2013 r. wyniosą 8,7 mln zł,
a otrzymana subwencja oświatowa zaledwie 5,7 mln zł.
- Pani skarbnik, czy są problemy z wpływami podatkowymi?
- Realizacja dochodów
podatkowych stopniowo się
pogarsza, czyli pojawiają się
sygnały świadczące o kryzysie.
- Ile pieniędzy przeznaczycie
w 2013 roku na kulturę, pomoc
społeczną, drogi?
- Na kulturę, czyli na funkcjonowanie Domu Kultury i Biblioteki przeznaczymy 603 tys.
zł. Na opiekę społeczną, w tym:

na realizację świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków stałych,
celowych i okresowych, dożywianie dzieci oraz funkcjonowanie GOPS -u. kwotę ponad
2,6 mln zł. Na inwestycje drogowe, bieżące remonty dróg
gminnych oraz ich odśnieżanie
ponad 3,8 mln zł.
Dobra wiadomość dla
nas dotyczy ,,janosikowego”,
które wyniesie w przyszłym
roku 25 tys. zł. Tymczasem
w 2012 roku gmina z tego
tytułu zapłaciła ponad 275
tys. zł. ,,Janosikowe” to obowiązkowa wpłata do budżetu
państwa, którą płacą najbogatsze samorządy na rzecz
pozostałych. Wpłaty tej dokonują gminy, których dochody
podatkowe w przeliczeniu na
głowę mieszkańca przekroczą
150% średniej krajowej. Sposób
wyliczenia „janosikowego” jest
krzywdzący dla takich gmin
jak Żabia Wola, w których zameldowanych jest znaczniej
mniej osób niż faktycznie zamieszkałych.
Dziękuję za rozmowę,
Dziękuję.

rozważań na temat poezji i jej
znaczenia w życiu każdego z nas.
Głównym jednak motywem
było zapoznanie młodzieży z życiem i twórczością Władysława
Broniewskiego. Jako pierwsi na
scenie zaprezentowali się gimnazjaliści z Kruszewa, którzy
przygotowali krótką biografię
swojego patrona Wojciecha Siemiona w wersji rap. Następnie
na scenie pojawili się - Joanna

Kasperska, aktorka Józef Pless,
autor książki o Wojciechu Siemionie,Dorota Jaworska, poetka
z Kijowa, Agnieszka Zielkowska,
początkująca aktorka i oczywiście gospodyni spotkania Barbara Siemion, a także uczniowie
ze szkół z Kuklówki, Józefiny,
Mszczonowa, Białej Rawskiej,
Osuchowa.
Młodzi ludzie mieli okazję do zapoznania się m.in.
z takimi wierszami poety jak:
„Homo Sapiens”, „Skorpion”,
„Żołnierz nieznany”, „Rysunek”, „Szpicel”, „Księżyc ulicy
Pawiej”, „Ptak i mięta”, „Ballady
i romanse”.
Tekst i fot. Rafał Wasilewski

Biblioteka dysponuje potrzebnymi do wprowadzenia
w życie zadania komputerami
z dostępem do Internetu.
Celem takich projektów
jest wspieranie roz woju
społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie
dostępu do nowych tech-

nologii komunikacyjnych
i promocja ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały
się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
JN
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Napoje energetyczne szkodliwe dla dzieci i młodzieży!
Napoje energetyczne to nie
oranżada. Absolutnie nie są
przeznaczone dla dzieci. Są to
tzw. środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, więc już
z założenia przeznaczone są
dla dorosłych do sporadycznego spożycia. O ile można
określić wpływ kofeiny na organizm dorosłego człowieka,
to w przypadku dzieci może
on być nie do końca jasny. Napoje tego typu nie są wskazane także dla kobiet w ciąży,
karmiących i osób wrażliwych
na kofeinę.
Napoje energetyczne wyprodukowano z myślą o osobach dorosłych i sportowcach,
podejmujących wzmożony
wysiłek psychiczny lub inten-

sywny wysiłek fizyczny. Ich
działanie polega na szybkim
dostarczeniu energii, likwidacji
zmęczenia i wzmocnieniu koncentracji. Zwiększają wydajność organizmu, ale na krótko.
Kofeina i podobnie działające substancje mogą powodować zaburzenia rytmu serca
(zwłaszcza w młodym wieku,
kiedy organizm dopiero się
rozwija). Inne skutki uboczne,
jakie mogą wywołać napoje
energetyczne to: nadmierne
pobudzenie, nerwowość, agresja, drżenie rąk, znaczny wzrost
ciśnienia tętniczego krwi, bóle
i zawroty głowy, zaburzenia
snu, kłopoty z koncentracją,
a w dorosłym życiu – choroba
wieńcowa. Moc i długość dzia-

łania zależą od dawki i osoby,
która je spożyła (metabolizm,
waga, stan zdrowia itp.).
Niektóre kraje, takie jak
Dania czy Norwegia zabroniły rozprowadzania napojów
energetycznych. We Francji
są dostępne na rynku, ale na
etykiecie muszą być widoczne
informacje o ich szkodliwości.
Tam, gdzie są dozwolone bez
ograniczeń, a do takich krajów należy Polska, znajdują
swoich zwolenników często
wśród nieświadomej zagrożeń młodzieży.
Zadaniem napojów energetyzujących jest szybkie dostarczenie organizmowi energii.
Mogą one pobudzać, ale na
krótko, nie poprawią jednak

Opłata śmieciowa od połowy przyszłego roku

wysokość opłaty od jednego
mieszkańca. – Jeżeli będzie na
przykład 10 złotych miesięcznie
od osoby, to 4 – osobowa rodzina będzie płacić 40 złotych
miesięcznie, jeżeli zadeklaruje,
że śmieci będą segregowane.
Wyższa opłata dotyczyć ma
śmieci niesegregowanych- informowała podczas sesji Halina
Wawruch. Regulamin zostanie
uchwalony po nowym roku.
Pozostałe odpady jak między
innymi meble, odpady budowlane remontowe z mieszkań,
opony, środki ochrony roślin,
lekarstwa będzie można w ramach tej ceny dostarczyć do
punktów odbioru odpadów.
Należność będzie trzeba płacić
przynajmniej raz na kwartał.
Deklaracja złożona przez miesz-

W lipcu przyszłego roku
czeka nas zmiana organizacyjna w odbiorze śmieci. Samorządowcy Żabiej Woli są po
wstępnych dyskusjach- poinformowała podczas ostatniej
sesji wójt Halina Wawruch.
Teraz urzędnicy zbierają potrzebne dane. Jak podkreśliła

wójt gminy ustalenie opłaty
ma się odbywać na zasadzie
przewidywanych, rzeczywistych kosztów. Każdy właściciel nieruchomości złoży
deklarację określającą ilość
osób zamieszkujących, nie
zameldowanych. Rada Gminy uchwałą ustali miesięczną

Karty Dużych Rodzin w Żabiej Woli
Na terenie gminy Żabia
Wola mieszkają sto dwadzieścia dwie zameldowane
rodziny wielodzietne, rodziny
w których jest troje i więcej
dzieci. Rada Gminy Żabia
Wola, właśnie z myślą o nich,
wprowadziła w marcu 2011 r.
Karty Dużych Rodzin.
Dzięki takiej karcie rodziny ją posiadające mogą
skorzystać z wielu ulg. Każdy
posiadacz karty zapłaci pół
ceny za bilet do grodziskiego kina w Centrum Kultury
czy połowę ceny za bilet na
grodziski basen Wodnik, po-

łowę ceny za uczestnictwo
w zajęciach Domu Kultury
w Żabiej Woli. Dzieci z rodzin plus 4 posiadające kartę mają darmowy przejazd
do szkoły. Karty Dużych
Rodzin skierowane są do
mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Żabia Wola. Formularz, wiosek
o przyznanie dokumentu
można wypełnić w Gminnym Ośrodku Pomoc y
Społecznej lub skorzystać
z wersji internetowej, wystarczy wejść na stronę
urzędu gminy.
JN
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kondycji człowieka i nie spowodują, że stanie się wypoczęty. Dobrą energię, która
starcza na dłużej, organizm
czerpie ze spalania węglowodanów, białek i tłuszczów
zawartych w pożywieniu,
a w przypadku zmęczenia
najlepszym lekarstwem
jest sen.
Życzliwe rady przekazała
na walnym zebraniu rodziców w Szkole Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, które odbyło się w dniu 26.09.2012 r.,
Anna Skubis -przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grodzisku Mazowieckim.
Grażyna Gajewska

kańców będzie stanowiła
podstawę do egzekucji. Nieruchomości niezamieszkałe
zostaną opodatkowane od ilości pojemników. Rada Gminy
określi maksymalną wartość
stawki od pojemnika, od pojemników różnej wielkości.
-Przyglądamy się tematowi,
liczymy, rozmawiamy, po to,
żeby opłata nie była zawyżona- mówiła podczas sesji
wójt gminy Halina Wawruch.
Wysokość opłaty jeszcze nie
została ustalona.
JN

Podsumowanie Sportowe Roku
Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie zajęła I miejsce
w klasyfikacji sportowej szkół
podstawowych powiatu grodziskiego za rok szkolny 2011/2012.
W zawodach organizowanych
przez Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy startowało
17 szkół podstawowych. Nasza
szkoła zdobyła 96 punktów,
wyprzedzając między innymi
SP w Jaktorowie (83,5 pkt.), SP
nr 3 w Milanówku (78,5 pkt.).
Uczniowie naszej szkoły zwycię-

żyli na szczeblu powiatowym
w następujących dyscyplinach: Unihokej dziewcząt,
Unihokej chłopców, Minikoszykówka chłopców, Piłka
Nożna dziewcząt i reprezentowali powiat grodziski na
zawodach międzypowiatowych. Dużym sukcesem było
wygranie zawodów międzypowiatowych w Piłce Nożnej
dziewcząt, a następnie zajecie III miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w Płocku.
Marzena Pytlak

NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 24/2012

