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JARPER odbierze odpady od mieszkańców Gminy Żabia Wola
6.40 złotych od osoby
miesięcznie za śmieci segregowane i 16 złotych od osoby
miesięcznie za niesegregowane- tyle zapłacą mieszkańcy
Gminy Żabia Wola od 1 lipca
tego roku. Zmiana podyktowana jest wejściem w życie tak zwanej
,,ustawy śmieciowej”. Gmina staje
się teraz właścicielem odpadów i to
gmina w przetargu wyłania firmę,
która odbierze śmieci od mieszkańców. W przypadku Żabiej Woli wygrał
JARPER z Wólki Kosowskiej. -Staraliśmy się wybrać system najtańszy
i najbardziej efektywny.JARPER to
firma już znana na naszym terenie,
zbiera dobre opinie- mówiła podczas
spotkania z mieszkańcami wójt Halina Wawruch.
Opłaty pobierane będą w czterech
ratach: do 10 lipca, do 10 paździer-

nika, do 10 stycznia i do
10 kwietnia. Przedsiębiorca, który wygrał przetarg
dostarczy mieszkańcom
pojemnik oraz trzy rodzaje worków do segregacji
lub jeden duży pojemnik
w przypadku gospodarstw, które
oświadczyły, że nie będą segregować
opadów.
Opłatę w porównaniu z planowaną,
udało się obniżyć o 20 %. W związku
z tym mieszkańcy są zobowiązani do
końca lipca wypełnić ponownie deklarację. Wzory dokumentu dostępne będą między innymi na stronie
internetowej gminy oraz w formie
drukowanej u sołtysów i w Urzędzie
Gminy.
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać na konto gminy,
zaznaczając, że jest to opata za śmieci.

Odpady biodegradowalne i mieszane odbierane będą, co dwa tygodnie,
odpady segregowane raz w miesiącu.
Ustalony zostanie harmonogram, z którym mieszkańcy się zapoznają. Letnicy,
którzy przebywają na terenie gminy
kilka miesięcy są zobowiązani złożyć
stosowną deklarację, opłata w tym
przypadku uzależniona będzie od wielkości pojemnika, np. za 120 litrowy
należy zapłacić- 8 złotych miesięcznie
(odpady segregowane). W przypadku przedsiębiorców sytuacja wygląda
identycznie. Na stronie numer sześć
o sposobie gromadzenia odpadów oraz
o terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci.
JN

Festyn Żabiowolski- dobra zabawa na przekór pogodzie
Od wielu lat na przełomie maja
i czerwca mieszkańcy żabiowolskiej gminy gromadzą się na terenie
Domu Kultury, by wspólnie oglądać
występy dzieci i młodzieży a przede
wszystkim dobrze się bawić. Dlatego
właśnie przygotowania do tegorocznego „Festynu Żabiowolskiego” były
staranne i długotrwałe.
Wielkim znakiem zapytania była
jedynie pogoda. Niedzielne przedpołudnie nie napawało optymizmem
– gradobicie i burze, powodujące
zalanie części stolicy, jak również
nieustający deszcz w Żabiej Woli
sprawiał, że z niepokojem patrzyliśmy na niebo. Odetchnęliśmy z ulgą,
gdy kwadrans przed planowanym
rozpoczęciem festynu zaczęło się
przejaśniać. W ciągu kwadransa na
teren Domu Kultury przybyło kilkaset
osób. Odwiedzili nas również: Adam
Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, a także Marek Wieżbicki, Starosta Powiatu Grodziskiego.
Po otwarciu festynu przez pełniącego rolę konferansjera Jacka Wolsz-

czaka i kilku słowach zaproszonych
gości na scenie zagościł zespół „Buenos Amigos”, który doskonale przygotował publiczność do zabawy.
Zgromadzeni obejrzeli występy różnorodnych grup. „Radlanie”
przygotowywani w Gimnazjum im.
J. Chełmońskiego w Józefinie przez
Małgorzatę Włoczkowską, zaprezentowali swój kunszt podczas wykonywania tańców ludowych oraz
tradycyjnych przyśpiewek. Grupa
wokalna, ucząca się w Domu Kultury
pod okiem Zbigniewa Sękulskiego,
wykonała kilka znanych utworów.
Bardzo ciekawie zaprezentowały się
przedszkolaki z żabiowolskiej „Żabki”. Nie zawiedli się miłośnicy tańca

nowoczesnego. Grupa przygotowana
przez Tatianę Filus zaprezentowała
znakomite połączenie modnych rytmów z ciekawą choreografią. Swoje
zdolności taneczne i wokalne pokazały również ubrane w kolorowe sukienki reprezentantki Szkoły Podstawowej
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie.
Zawodnicy, którzy zajęli czołowe
miejsca podczas majowego Turnieju
Piłki Nożnej o Puchar Wójta gminy
Żabia Wola, zostali publicznie uhonorowani i odebrali z rąk Mirosława
Bieganowskiego, Przewodniczącego
Rady Gminy Żabia Wola, wywalczone
trofea.
JW
(ciąg dalszy na stronie 7)
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Żelechów- Radziejowice -uroczystości
w 99-tą rocznicę śmierci Józefa Chełmońskiego
6 kwietnia minęła 99-ta rocznica śmierci wybitnego polskiego malarza Józefa
Chełmońskiego. Artysta wiele lat swojego
życia spędził w Kuklówce Zarzecznej, tam
ppowstawałyy jjego
g znakomite dzieła. Dziś
spoczywa na cmentarzu w Żelechowie obok
swojego przyjaciela i spowiednika księdza
Barnaby Pełki. W sobotę, 6 kwietnia odnowione nagrobki poświęcił i nabożeństwo
w intencji artysty i księdza odprawił ksiądz
kardynał Kazimierz Nycz- Metropolita
Warszawski. Hołd malarzowi oddali samorządowcy, społeczność lokalna, przedstawiciele świata kultury i nauki. Więcej na
stronie numer 8.

Uczniowie przed ostatnim dzwonkiem
Uczniowie pożegnali na dwa miesiące swoje
szkoły, otrzymali cenzurki, zostali rozliczeni
ze swojej całorocznej pracy. Jaki to był rok
dla uczniów szkół podstawowych w Józefinie, Ojrzanowie i Skułach oraz dla gimnazjalistów z Józefiny? O tym w materiale na
stronie numer 5.

Inwestycje w realizacji
11 czerwca 2013 roku żabiowolski samorząd zawarł umowę z Firmą P.U.H. Wodociągi i Kanalizacja Krzysztof Kuciński z siedzibą w Głownie na budowę kolejnego etapu
kanalizacji sanitarnej. W jej ramach do końca przyszłego roku ma zostać wybudowana
kanalizacja sanitarna w ulicach: Głównej,
Kaleńskiej,
j Wierzbowej,
j Jarzębinowej,
ę
j Leśnej Polany w Hucie Żabiowolskiej, Szkolnej, Bajkowej, Poziomkowej, Wesołej, Gałązki, Kwiatowej, części ulicy Mazowieckiej
w Józefinie, Sosnowej w Osowcu, Magnolii,
Motylkowej, oraz części ulicy Brzozowej
w Wycinkach Osowskich.
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Proponuje Państwu-jak co kwartał – przeczytanie artykułów, zapoznanie się z informacjami
o wydarzeniach z życia naszej gminy, obejrzenie
zdjęć ( z braku miejsca niewielkich rozmiarów),
wspomnienie miłych wydarzeń kulturalnych
i sportowych, które miały miejsce na naszym terenie. Zachęcam do lektury.
Jednocześnie jestem pełna obaw: co jeszcze
przyniesie nam deszczowa aura? Już teraz większość niżej położonych terenów gminy stoi lub
pływa, woda zalewa piwnice domów, garaże, pomieszczenia gospodarcze, pola i łąki.
Większość gmin w kraju uśpiły suche lata. Zaprzestano konserwacji rowów melio-

racyjnych, przekopywania rowków dla odpływu wody. Wielu je zasypało, zasiało lub
zasadziło coś na nich. Są tacy którzy, pobudowali się na danym rowie melioracyjnym.
Mogą opóźnić się niektóre prace przy inwestycjach. Najważniejszy wniosek
z zalewania nas wodą to taki, że musimy wzajemnie pomóc sobie, udostępnić
miejsca przepływom, ruszyć łopatą lub sprzętem mechanicznym, zjednoczyć
się w wysiłku powstrzymania wodnych, niszczących cieków. Straż pożarna i doraźne przepompowanie nie wystarczą.
O lepszej stronie życia gminy przeczytacie Państwo na naszych łamach. Cieszy fakt, że tak wiele osób (laureatów i uczestników gminnych uroczystości
i wydarzeń) może obejrzeć się na naszych łamach.
amach. Życzę przyjemnej lektury.
Serdecznie pozdrawiam,

Dwa spotkania z LGD Ziemia
Chełmońskiego

Program
g
„Rodzina 3+ i 4+” w Polsce
i w Żabiej Woli

Lokalna Grupa Działania Ziemia
Chełmońskiego zaprosiła mieszkańców gmin współpracujących z organizacją do wzięcia udziału w dwóch
sportowo- turystyczno -rekreacyjnych spotkaniach. Odbyły się one
w sobotę 15 czerwca na boisku sportowym w Bartoszówce.
Pierwszym był mecz, który rozpoczął się o godzinie 9.00, tymczasem
już o 13 miłośnicy dwóch kółek i jazdy na rowerze wyruszyli w krajoznawczą podróż. W turnieju wzięło udział
10 drużyn, w rajdzie blisko 90 osób.
Rajdowcy pokonali trasę liczącą nie-

Uśmiech zdrowych zębów z fotela
pani Kariny Kozłowskiej – tak można
nazwać deklarację żabiowolskiej stomatolog o 30% - zniżce, skierowaną
dla wielodzietnych rodzin.
Pani doktor odpowiedziała na apel
Wójt Gminy Haliny Wawruch, skierowany do przedsiębiorców i firm działających na naszym terenie, o pomoc
wielodzietnym rodzinom poprzez
zniżki cen i opłat w dziedzinach
w których firmy działają. Wójt Gminy
apelowała:
„Zwracam się do Państwa z propozycją wsparcia programu Kart Dużej
Rodziny 3+ i 4+. Oferując zniżki na
swoje produkty i usługi, wesprzecie
Państwo wielodzietne rodziny mieszkające na terenie naszej gminy, a jednocześnie zyskacie nowych, stałych
klientów. Przystąpienie do programu
to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach
społecznych.”
Gmina Żabia Wola była jedną
z pierwszych gmin wiejskich w Polsce, która wprowadziła zniżki dla dużych rodzin. W chwili obecnej z oferty
programu wsparcia rodzin z trojgiem
lub więcej dzieci, korzysta prawie
60 rodzin z naszej gminy.
Posiadacze Kart Dużej Rodziny
otrzymują:
Rodziny 3+
• 50% na zniżki na zakup biletów do
kina w Centrum Kultury w Grodzisku mazowieckim

całe dwadzieścia kilometrów, na trasie
zwiedzali, między innymi Żelechów,
odwiedzili grób Józefa Chełmońskiego. Na miejscu w Bartoszówce byli
o godzinie 14.15.W finałowej rozgrywce turnieju numerem jeden okazała się drużyna z Kostowca -gmina
Nadarzyn, drugie miejsce zajęli sportowcy z Rybna, trzecie z Żabiej Woli.
- Spotkania plenerowe cieszą
się coraz większą popularnością.
Wystarczy dobrze je zorganizować
a chętni na nie się znajdą - przyznaje
Dorota Tyszkowska z biura LGD.
JN

Pomagają bezdomnym zwierzętom
i namawiają do tego innych
Marzena i Marcin Sidorowie, lekarze weterynarii z Żabiej Woli prowadzą
akcję adopcji bezdomnych zwierząt.
Zwierzaki najczęściej do lecznicy trafiają z ulicy, zostają na miejscu lub są
przewożone do schroniska „Pensjonat
Pies i Kot, Hotel Pies i Kot inż. Jacek
Wojcieszak” w msc. Budy Grzybek
gmina Jaktorów. W 2013 roku Gmina
Żabia Wola podpisała umowę z w/w
schroniskiem. Zabezpieczony budżet
w kwocie 57.564,00 zł. brutto to koszt
odłowienia, dostarczenia i utrzymania
zwierzęcia w schronisku. Z każdą adopcją zmniejszają się koszty utrzymania
schroniska, co daje możliwość zapewnienia opieki kolejnym „bezdomniakom”. Adoptując dajesz szansę innym.
- Teraz na nowy dom czeka około
25 psów. Rocznie przeprowadzanych
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jest blisko 40 adopcji- podkreśla
Marzena Sidor. Ludzie bywają bezwzględni wyrzucają pupila z samochodu, podrzucają pod gabinet. Są
to najczęściej zwierzaki z chorobami
odkleszczowymi. Każde zwierzę przygotowywane do adopcji jest szczepione, odrobaczane, suki poddawane
są sterylizacji. -Zabiegi nie szkodzą
pupilom- podkreśla Marzena Sidor
i zachęca wolontariuszy, by wraz z nimi
zadbali o czworonożnych przyjaciół.
W piątki wybierają się do schroniska,
gdzie wyprowadzają psy na spacer.
Utworzyli nawet profil na Facebooku
Bezdomniaki Żabiowolskie, by także
w taki sposób przyspieszyć proces adopcji. Wszystkie zwierzęta, które idą do
adopcji są czipowane.
JN

Wójt Gminy Żabia Wola

• 50% na zakup biletów na pływalnię
„Wodnik 2000” w Grodzisku Mazowieckim
• 50% zniżki na zajęcia dla dzieci
i młodzieży, organizowanie przez
Dom Kultury w Żabiej Woli
Rodziny 4+ ponadto:
• bezpłatne przejazdy dzieci i młodziey środkami komunikacji zbiorowej do szkół na terenie gminy
i z powrotem do miejsca zamieszkania
• 50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Gminie Żabia Wola
Aby stać się partnerem programu
wystarczy złożyć w Urzędzie Gminy lub
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli, osobiście przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą
tradycyjną formularz akcesyjny.
Kartę Dużej Rodziny Gmina Żabia
Wola realizuje od 2011 roku. Karta
promowana jest w całej Polsce, kolejne miasta i gminy przyłączają się
do projektu.
Związek Dużych Rodzin oraz grodziski samorząd zorganizowali Ogólnopolskie Dni Dużych Rodzin. Honorowym
patronatem objęła je para Prezydencka
Anna i Bronisław Komorowscy.
Polityka prorodzinna to ważny temat w naszym kraju. Czynione są
starania o to, by powstała ogólnopolska Karta Dużej Rodziny- mówił
22 czerwca podczas I Dni Dużych
Rodzin w Grodzisku Mazowieckim
Prezydent Komorowski.

Zmiany w zasiłkach
Od 1 kwietnia rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy rezygnują z pracy, by
opiekować się swoim dzieckiem otrzymują 200 złotych więcej świadczeniu
pielęgnacyjnego (w sumie ze specjalnym
dodatkiem świadczenie pielęgnacyjne
wynosi obecnie 820 złotych). Planowane
jest stopniowe podnoszenie świadczenia

przez pięć lat, do takiego poziomu który
będzie równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, które obecnie wynosi
1600 złotych. To są założenia projektu
który w marcu przyjął rząd. Świadczenie
jest przyznawane automatyczne, nie trzeba składać dodatkowych wniosków.
JN
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W gminnych inwestycjach dużo się dzieje
Trwa budowa jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat- kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Projekt
po nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz
oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z działania
4.1 Gospodarka Wodno- Ściekowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2077-2013.
Jak informuje Ewa Taras z Urzędu
Gminy w Żabiej Woli inwestycja realizowana jest etapowo przez czterech wykonawców wybranych w odrębnych postępowaniach o oddzielne
zamówienia publiczne. Najbardziej

zaawansowane są prace w Żabiej
Woli, inwestycję realizuje dwóch wykonawców. Za budowę kanalizacji odpowiadają tutaj firmy: Zakład Budowy
i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo Kanalizacyjnych z Garwolina oraz
firma Skanska. Dodatkowo prowadzone są roboty związane z zakończeniem budowy oczyszczalni. Etapowo
realizowana inwestycja, do użytku ma
być oddawana także etapami. Ostatnim zadaniem przewidzianym do
realizacji w projekcie jest budowa
kanalizacji w części miejscowości:
Huta Żabiowolska, Józefina, Osowiec
i Wycinki Osowskie. Zadanie zrealizuje zgodnie z podpisaną 11 czerwca
tego roku umową Przedsiębiorstwo
Wodociągi i Kanalizacja Krzysztofa

Kucińskiego z Głowna. Zakończenie
budowy całego projektu planowane
jest w przyszłym roku.
Jak dodaje Ewa Taras proces inwestycyjny jest trudny ze względu
na aurę. Najpierw utrudniała pracę
długa zima w okresie wiosennym zaś
intensywne opady deszczu. Postęp
robót jest dobry. Oprócz kanalizacji
i oczyszczalni w Gminie prowadzona jest inwestycja w Bartoszówce
w obiekcie OSP Skuły, tam trwa termomodernizacja budynku. To kolejny
etap zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej na terenie Gminy Żabia
Wola”, projekt dofinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2007-2013. Niezwykle istotne
są prowadzone teraz w Gminie roboty
drogowe. W trakcie przebudowy jest
ulica Nad Potokiem w Bolesławku,
w maju samorząd zawarł umowę
z wykonawcą na modernizację dróg
gminnych, są to ulice Falista, Dworska, Parkowa w miejscowości Osowiec.
Oprac. JN na podstawie
materiałów ET. Na fotografiach
aktualny stan inwestycyjny

Pamiętajcie o Wojciechu Siemionie

Wyprawka szkolna i stypendium dla
uczniów
Wnioski o przyznanie wyprawki
szkolnej przyjmowane będą do 6
września.
W tym roku dofinansowanie otrzymają uczniowie podstawówek, klas
1-3 i 5, którzy spełnią kryterium dochodowe. Wnioski przyjmowane będą
tradycyjnie w szkołach. Zarówno wyprawka szkolna jak i stypendium rozliczane będą za pomocą faktur.
Chcąc skorzystać z tej formy pomocy rodzice, przy szkolnych zakupach, muszą pamiętać aby poprosić
o wystawienie faktury. W przypadku

stypendium również obowiązuje kryterium dochodowe. Wartość pomocy w ramach wyprawki szkolnej dla
ucznia klas 1-3 ale także dla uczniów
niepełnosprawnych, słabowidzących,
słabosłyszących lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
nie może przekroczyć 225 złotych.
Dla ucznia klasy piątej nie może przekroczyć 325 złotych. Stypendium wypłacane jest w wysokości 100 złotych
miesięcznie, tak długo jak pozwalają
na to środki.

14 maja odbyło się spotkanie szkół
Unii Petrykoskiej, w pracach, których
uczestniczy między innymi Szkoła
Podstawowa z Józefiny. Było to spotkanie niezwykłe, połączone z wystawą malarską Anny Sobol. Artystka
prezentowała prace inspirowane
działalnością Wojciecha Siemiona,
to jej osobiste na płótnie pożegnanie
z wielkim społecznikiem.
Każde spotkanie młodzieży w ramach Unii to promocja działalności
Wojciecha Siemiona, przewodnikiem
były fragmenty książki Józefa Plessa
pt,,Wieża malowana”. Autor zwrócił
uwagę na umiłowanie przez Siemiona poezji, słowa, wartości, ludzi.
Całość spotkania prowadziła Barbara
Kasper- Siemion. Joanna Kasperska

przyznała, że Wojciech Siemion był
człowiekiem renesansu, takim, który
nie ograniczał się do jednej dziedziny. Umiał zrobić wszystko, począwszy
od czynności domowej po sztukę, literaturę. Wojciech Siemion przywiązywał ogromną wagę do kształtowania młodych ludzi, dlatego też dbał o
spotkania w ramach Unii. To zawsze
było święto literatury.
W skład Unii wchodzą społeczności z dziewięciu szkół z Białej
Rawskiej, Józefiny, Mszczonowa,
Lutkówki, Tarczyna, Jaktorowa, Kruszewa, Kuklówki i Osuchowa. Kolejne
spotkanie w ramach Unii odbędzie
się w maju przyszłego roku.
JN

JN
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Sołtysi naszej Gminy
Władysław Łyszkowski, sołtys Sołectwa Słubica A
Władysław Łyszkowski jest sołtysem
Sołectwa Słubica A.
Jak podkreśla na co
dzień łączy trzy aktywności zawodowe: prowadzi działalność gospodarczą, uprawia rolę ale też pracuje
społecznie. Pan sołtys wychował się
w Słubicy, od rodziców przejął gospodarstwo rolne. -Praca tutaj to dla
mnie relaks- podkreśla sołtys Łyszkowski. Wraz z żoną uprawia trzynaście hektarów gruntów. Mieszkają
przy trasie katowickiej. Lokalizacja
jednak nie zakłóca spokoju, rodzina
zdążyła się już do niej przyzwyczaić.
Choć jak mówią, bywa niebezpiecznie, dochodzi do wielu dramatycznych wypadków drogowych.
Większość rdzennych mieszkańców to osoby w podeszłym wieku.
Domy w Sołectwie są rozproszone,
przebywa tutaj wielu letników. To
piękne, zielone miejsce, idealne do
wypoczynku chociażby na wakacje.
Ludziom żyje się lepiej i coraz chętniej się tutaj osiedlają. W sąsiednim
sołectwie, niedaleko funkcjonuje
znana firma Canpol Babies, zarejestrowana jest też działalność pana
Władysława, który zatrudnia trzy osoby. Sołtys jest bardzo zapracowany,
codziennie dojeżdża do firmy, do
Warszawy, wraca wieczorem, kiedy
przeciśnie się przez warszawskie korki i dojedzie do domu, poświęca się
rolnictwu.
Czego potrzeba Sołectwu? Na tak
zadane pytanie, sołtys odpowiada bez
namysłu: dobrych dróg i oświetlenia.
JN
Mieczysław Iwański sołtys Sołectwa Słubica B, Słubica Dobra
Dla sołtysa
Mieczysława
Iwańskiego to
pierwsza kadencja, jednak
jak przyznaje
od wielu lat
z samorządem lokalnym współpracuje. Tak, więc naturalnym był wybór
na sołtysa. W wyborach pojawiło się
dwóch kontrkandydatów.
Pan Mieczysław jest emerytem,
wywodzi się z Warszawy, na terenie
Gminy Żabia Wola mieszka od 1983
roku. Sam dogląda wszystkiego. We
wsi jest już gaz, wodociąg, Internet,
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latarnie. Trzeba dokończyć ulicę
Graniczną- wylicza sołtys Iwański.
Należy także wykonać drogę w ulicy
Orchidei. Pan sołtys jest zadowolony
ze współpracy z mieszkańcami, sołtysowanie to jego pasja.
Jak mówi na szczęście ominęły
Sołectwo podtopienia związane z silnymi opadami deszczu, kiedy w wielu
miejscowościach dochodziło nawet
do zalewania domów. Na terenie Sołectwa znajduje się ponad 30 gospodarstw domowych. Pan sołtys ubolewa nad dzikimi wysypiskami śmieci,
jakie nieznani barbarzyńcy tworzą
w lasach. Po wprowadzeniu ustawy
śmieciowej i podatku być może to
się zmieni. Na terenie Sołectwa funkcjonuje firma Canpol Babies, która
zatrudnia około 20 mieszkańców.
Sołtys widzi rozwój swojej Gminy,
na dowód tego wymienia budowę kanalizacji i wykorzystywanie unijnych
JN
pieniędzy.
Mirosław Galiński, sołtys Sołectwa Słubica Wieś
Mirosław Galiński to sołtys
z
wieloletnim
doświadczeniem,
swoją funkcję po
raz pierwszy objął w 1995 roku
i tak już zostało.
Kolejne kadencje
potwierdzają ten wybór, ostatnio nie
miał kontrkandydatów.
To miejscowość w niedalekim sąsiedztwie trasy katowickiej, w pobliżu
znajduje się sklep i stadnina koni. Jest
także budynek dawnej szkoły, dziś
mieszkają w niej lokatorzy a w soboty
odbywają się zajęcia dla dzieci. -Do
tej szkoły mam sentyment, sam do
niej uczęszczałem- podkreśla sołtys.
Mirosław Galiński wywodzi się ze
Słubicy Wsi, mieszka tu od zawsze,
czyli od 58 lat.
-Przeważają u nas starsi mieszkańcy, nie ma gospodarstw rolnych- .Pytany o potrzeby Sołectwa wymienia
między innymi oświetlenie uliczne
i drogę przez wieś, została poprawiona, jednak ciężkie auta ją systematycznie uszkadzają. Mirosław Galiński
spełnia marzenie swojego ojca, który
chciał być sołtysem. W wolnych
chwilach zajmuje się domem, jest tak
zwaną złotą rączką. Sołtys doczekał
się już dwóch wnuczek: Oliwki i Patrycji, z których jest bardzo dumny.
JN

Jan Skorupińskisołtys Sołectwa
W ł a d y s ł a w ó w,
Przeszkoda
Jan Skorupiński
zadebiutował w roli
sołtysa. W wyborach miał kontrkandydatkę. 31 osób zagłosowało za objęciem przez niego funkcji, 16 było
przeciw.
Sołtys od lat współpracował w Radzie Sołeckiej, dlatego też doskonale
zna potrzeby mieszkańców. Zabiega między innymi o wykonanie nawierzchni drogi od trasy katowickiej
do Władysławowa. Ulica Ku Rzece
została utwardzona tłuczniem, chcemy asfaltu- podkreśla sołtys. Ważne
jest też dokończenie oświetlenia ulicznego w ulicy Głównej, Przejazdowej.
Na terenie Sołectwa mieszka blisko
60 rodzin, ponadto we Władysławowie
jest blisko 400 działek rekreacyjnych,
blisko 30 w Przeszkodzie.
Sołectwo posiada gaz, wodociąg,
jest linia telefoniczna, nie ma jeszcze
kanalizacji. Są jednak plany jej realizacji, mowa jest o roku 2020.
-Miejscowość pięknieje, przybywa
ludzi, dobrze układa nam się współpraca z Urzędem Gminy, żeby było jeszcze
więcej pieniędzy- rozmarza się sołtys
Sołectwa Władysławów. Od 2009 roku
jest na emeryturze, jak podkreśla żona,
pan Jan to złota rączka- wszystko zrobi.
Ciągle znajduje sobie coraz to nowe zadania. I jest dobry w ich realizacji, sam
na przykład zbudował dom rodzinny,
teraz właśnie jest w trakcie jego remonJN
tu.

Na sportowo
Luiza Złotkowska, wybitna łyżwiarka spotkała się z uczniami
szkół Gminy Żabia Wola
Luiza Złotkowska
– młoda utytułowana zawodniczka, łyżwiarka, miłośniczka
sportów zimowych
spotkała się w połowie kwietnia z uczniami żabiowolskich
szkół. Opowiadała o swojej pracy,
o trwającym trzysta dni zgrupowaniu,
kalendarzu podporządkowanemu treningom. To wybitna Polka o wielkim
potencjale, swoją sportową karierę
rozpoczynała w Milanówku. Na początku Luizę Złotkowską trenował
Lucjan Stefanek i Krzysztof Filipiak.
Luiza w okresie letnim dużo jeździ na

rowerze, dlatego też spotkanie z panem Lucjanem.
W wieku 14 lat poszła do szkoły
sportowej w Zakopanem o kierunku
łyżwiarstwo szybkie. Luiza Złotkowska jest brązową medalistką Igrzysk
Olimpijskich w Vancouver z 2010
rok, rok temu zdobyła brązowy medal
na Mistrzostwach Świata, w tym roku
srebrny medal Mistrzostw Świata.
Tym samym Luiza Złotkowska wpisała
się w historię polskiego sportu.
Łyżwiarka trenuje w Berlinie, ciężko
pracuje, ponad dwieście dni w roku to
czas spędzony intensywnie na torze
lodowym. Luiza Złotkowska urodziła
się 25 maja 1986 roku w Warszawie.
To bardzo skromna dziewczyna, która odpowiadała na wszystkie pytania
uczniów, demonstrowała także swój
strój sportowy, który można było
również przymierzyć.
JN
Aleksandra Sapieja- młoda, zdolna i bardzo pracowita
Aleksandra
Sapieja ma dopiero
18 lat a już bardzo
intensywnie trenuje
kolarstwo. Wszystko
zaczęło się jeszcze
w Gimnazjum w Józefinie, do którego uczęszczała. Tutaj
połknęła bakcyla sportu, a pomógł jej
w tym trener Lucjan Stefanek.
Najpierw była próba kolarstwa górskiego, szosowego i przełajowego.
Aleksandra trenowała do ukończenia
Gimnazjum, później postanowiła
dalej związać przyszłość ze sportem
i wybrała szkołę sportową w Żyrardowie. Dziś jest w przedostatniej klasie
i jeszcze nie podjęła decyzji czy kolarstwo stanie się dla niej zawodem.
To sport wymagający, wysiłkowy
i niestety niedoinwestowany. Aleksandra Sapieja jednak siłą charakteru
i wytrwałością ciągle cieszy nowymi osiągnięciami. Jest właścicielką
dwóch złotych medali Mistrzostw
Polski sprzed dwóch lat, dwóch srebrnych i jednego brązowego sprzed
roku. -Kocham ten sport i trenuję nawet 4, 5 godzin dziennie- podkreśla
Aleksandra. Teraz przebywa na zgrupowaniu, przed nią zawody, jakie odbędą się w Pruszkowie i Portugalii.
JN
Fot. dzięki uprzejmości Grupy
Kolarskiej Żyrardów
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Podsumowanie roku w szkołach naszej Gminy
Szkoła Podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie
Intensywny rok- tak w skrócie
można określić ostatnie dziesięć
miesięcy pracy Szkoły Podstawowej
imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie- mówi dyrektor placówki
Marzena Pytlak. W tym czasie oprócz
codziennej nauki uczniowie brali
udział w bardzo wielu konkursach,
odnosili sukcesy. Placówka jest też
realizatorem projektu ,,Szkoła radości, szkoła przyjemności”. Dzięki
projektowi w szkole realizowane są
zajęcia rozwijające w tym konsultacje psychologiczne i pedagogiczne
dla rodziców. Dzieci wyjeżdżały do
teatrów.
Teraz w podstawówce uczy się 385
uczniów, szkołę w tym roku ukończy
58 osób. Placówka nie odczuwa niżu
demograficznego, klasy są liczne,
nawet do 32 uczniów. Młodzież jest
aktywna, świadczy o tym wielość
dodatkowych zajęć, konkursów, jak
matematyczny ,,Kangur”, ,,Sopranem
i Basem”, ,,Dawno, dawno temu”który wygrał Eryk Migda, uczniowie
zmierzyli swoje siły w konkursie organizowanym przez Sanepid, pierwsze
miejsce zajął Filip Szuba. Placówka
była organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego. Wyróżnia
się też pod względem sprawności
fizycznej uczniów, młodzi ludzie
wzięli udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, zwyciężają
w unihokeju, piłce nożnej dziewcząt,
koszykówce.
Olimpia Chimko z czwartej klasy
trenuje z ogromnymi osiągnięciami karate, zajęła pierwsze miejsce
w odbywającym się turnieju karate,
w czerwcu weźmie udział w dziewiątym Pucharze Polski Karate Fudokan.
Dla szkoły ważna jest też edukacja
ekologiczna, dzieci zgromadziły
13 ton makulatury, realizuje także
projekt ,,Owoce w szkole”. Placówka
dba o wyposażenie, systematycznie
je wzbogacając, ostatnio przybyły
między innymi: laptopy, tablice in-

teraktywne, programy multimedialne,
książki, filmoteka lektur, wyposażenie
sali gimnastycznej, potrzebne do
zajęć z Wychowania Fizycznego. -To
był dobry rok, cieszą nas dobre warunki do edukacji, w zeszłe wakacje
bowiem przeprowadzony został w budynku placówki remont- podkreśla
JN
dyrektor Marzena Pytlak.
Szkoła Podstawowa imienia Marii
Kownackiej w Skułach
Niewielka, bardzo przytulna- mowa
o Szkole Podstawowej w Skułach.
Uczy się w niej teraz ponad stu
uczniów. Dlatego placówka zabiega
o kolejnych z sąsiednich miejscowości- mówi dyrektor Barbara Gradkowska. Dzieci mają bardzo dobre warunki lokalowe, w tym roku przy szkole
powstał mały parking. Placówka dysponuje kompetentną, wykształconą
kadrą pedagogiczną, ma zorganizowaną świetlicę szkolną, codziennie w godzinach od 7.00 do 17.00.
Najmniej liczna klasa ma 9 uczniów,
najliczniejsza- 16. Zajęcia odbywają
się na jedną zmianę, lekcje zaczynają
się o godzinie 8.00. Chętne dzieci
mogą zjeść obiad w szkole, placówka
dysponuje pomocą: pedagoga, pielęgniarki, logopedy, terapeuty oraz
pracownią integracji sensorycznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
nadało szkole tytuł ,, Przyjaznej dla
sześciolatków”, pozytywnie oceniając działania w zakresie nauki,
opieki i wychowania 5 i 6 latków.
-Mamy także grupę zmotywowanych
uczniów, wśród najlepszych Julia
Kowalska, Karolina Pawlak, Tomasz
Kejres, Julia Henkelmann. Uczniowie
szkoły zajęli pierwsze miejsce w turnieju wiedzy o Józefie Chełmońskim
,,Serca za serce”- podkreśla Barbara
Gradkowska.
Ideą pracy szkoły jest motto: „Jeśli
widzimy człowieka takim, jakim jest,
czynimy go gorszym. Jeśli widzimy go takim, jakim może się stać,
pomagamy mu w tym, aby taki się
stawał.”J. W. Goethe. Uczeń jest najważniejszy, Rodzice są współtwórca-

mi Szkoły, Nauczyciel rozbudza pasję
uczniów, Dyrektor liderem postępu
Szkoły, Szkoła to nie tylko lekcjeJN
dodaje pani dyrektor.
Szkoła Podstawowa imienia Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
Szkoła Podstawowa imienia Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie odnosi
duże sukcesy edukacyjne. Świadczą
o tym wyniki uczniów z egzaminu
kończącego naukę. Wyniosły- 27, 94
co stawia szkołę w czołówce Gminy,
są wyższe od średniej w powiecie
i w województwie. Szkoła w ostatnim
czasie przeszła ewaluację zewnętrzną,
czyli kontrolę funkcjonowania. Wyniki
mówią same za siebie, placówka jest
dobrze zarządzana, uczniowie są skutecznie motywowani do pracy, kadra
placówki dobrze współpracuje.
Wynik, który był odzwierciedleniem kontroli, ankietowania, rozmów
niezależnych osób to duży sukces,
pokazuje, że tu oświata zorientowana jest w dobrym kierunku. Teraz
w szkole uczy się 141 dzieci.
Szkoła realizuje takie projekty jak
między innymi: ,,Bezpieczna szkoła”,
Bezpieczne Wakacje”, ,,Odkrywamy
talenty artystyczne”, prowadzone są
zajęcia teatralne. Podstawówka może
się pochwalić dużą aktywnością
uczniów. Od nowego roku szkolnego placówka przyjmie ponad 20 -tkę
pięciolatków, właśnie rozpoczyna
się drobny remont, przygotowujący
pomieszczenia dla małych dzieci.
W przyszłości jak mówi dyrektor Barbara Owczarek planowana jest budowa hali sportowej. Uczniowie osiągają sukcesy, Aleksandra Kazimierska
otrzymała wyróżnienie w konkursie
recytatorskim, sporo jest uczniów
uzdolnionych matematycznie.
Wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie. W szkole analizuje się wyniki
sprawdzianów zewnętrznych. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową. Wdrażane wnioski przyczyniają
się do wzrostu efektów kształcenia.
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne organizowane przez szkołę. Uczniowie
w szkole czują się bezpiecznie,
znają w szkole obowiązujące normy,
prezentują zachowania zgodne z wymaganiami. W szkole nauczyciele
współpracują ze sobą, sprawowany
jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Szkoła ma odpowiednie wyposażenie. Przyjazna atmosfera stwarzana
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w szkole sprzyja wszechstronnemu
rozwojowi uczniów i odnoszeniusukcesów szkolnych. Kameralność szkoły daje uczniom i rodzicom komfort
i poczucie bezpieczeństwa oraz daje
możliwość reagowania na każde niewłaściwe zachowania uczniów. JN
Gimnazjum imienia Józefa Chełmońskiego w Józefinie
252 uczniów uczęszcza teraz do
Gimnazjum w Józefinie. Klasy pierwsze są najbardziej liczne- przyznaje
dyrektor placówki Krystyna Pietrzak.
Szkoła znana jest między innymi
z działającej tutaj drużyny unihokeja
ale też funkcjonującego zespołu Radlanie, który jest ozdobą i nie tylko
wszystkich gminnych uroczystości.
Młodzi ludzie wyróżniają się w lekkoatletyce, biegach przełajowych,
piłce ręcznej. Uczniowie biorą też
udział w różnego rodzaju konkursach.
Grzegorz Łopiński jest wybitny jeśli
chodzi o konkursy chemiczne. Bartosz Stachecki otrzymuje nagrody
w konkursach historycznych. Bartosz
przyznaje, że historią zainteresował go
jego dziadek Zbigniew, który często
opowiadał wnukowi o wydarzeniach
drugiej wojny światowej. Tak zyskał
sobie partnera do rozmowy, teraz Bartosz chętnie zgłębia już samodzielnie
tę wiedzę. Idolem gimnazjalisty jest
między innymi generał Władysław
Sikorski. Bartosz jest doskonałym
uczniem, w tym roku otrzyma świadectwo z czerwonym paskiem.
Dyrektor Gimnazjum przyznaje,
że zatrudnia wykwalifikowaną kadrę
dydaktyczną. Szkoła dysponuje również dobrą bazą lokalową. Od kilku lat
boisko przy szkole cieszy się niesłabnącym powodzeniem sportowców.
Większość uczniów po Gimnazjum
wybiera licea głównie w takich miejscowościach, gdzie łatwo dojechać:,
czyli Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Mszczonów, ale też Warszawa.
Szkoła jest bardzo aktywna, reprezentanci placówki od października
zeszłego roku brali udział w 29 konkursach.
JN
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Sposób gromadzenie odpadów segregowanych w workach i pojemnikach
WOREK BIAŁY: szkło
Wrzucamy: opakowania szklane
bezbarwne i kolorowe (butelki, słoiki)
wolne od zanieczyszczeń metalami
i tworzywami.
Nie wrzucamy: luster, szkła zbrojeniowego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych,
stłuczki szklanej, szkła nietłukącego
typu duralex, arcoroc, vereco.
WOREK ŻÓŁTY: papier, puszki,
plasik, tesktylia
Wrzucamy: bbutelki
W
t lki ttypu PET
PET, opakowania po chemii gospodarczej,
gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, torby i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania
wykonane z tych materiałów, puszki
po konserwach, puszki po napojach,
sokach, drobny złom metali kolorowych, tkaniny, odpady włókiennicze.
Nie wrzucamy: artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi
materiałami, papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzyw
sztucznych (opakowań po napojach
i środkach spożywczych), kalki, zabrudzonego i tłustego papieru (na
przykład z masła, margaryny), artykułów wykonanych z połączenia tworzyw

z innymi minerałami, puszek po farbach i lakierach, olejach i smarach,
pojemników po aerozolach, innych
materiałów, zaolejone i zabrudzone
tekstylia i tkaniny.
WOREK ZIELONY:
biodegradowalne
Wrzucamy: obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, skoszona trawa, liście i igły
drzew, rośliny, gałęzie.
Nie wrzucamy: papierosów i niedopałków, resztek mięsa i kości,
odchodów zwierzęcych, piasku dla
kotów, popiołu z pieca i kominka.
POJEMNIK na pozostałe zmieszane odpady komunalne nie podlegajace segregacji
Wrzucamy: stłuczka szklana, szkło
nietłukące się typu duralex, arcoroc,
vereco, fajans i porcelana, artykuły
wykonane z połączeń tworzyw z innymi
materiałami, papier i tektura pokrywane
folią metalową lub tworzywa sztuczne
(opakowania po napojach i środkach
spożywczych), kalki, zabrudzony i tłusty papier (na przykład z masła czy
margaryny), artykuły wykonane z połączenia tworzyw z innymi materiałami,

Spotkanie z Kaliną Jerzykowską
W
poniedziałek,
8 kwietnia 2013 roku,
uczniowie klasy IVA
Szkoły
Podstawowej
im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu wybrali się
na spotkanie autorskie
z Kaliną Jerzykowską. Organizatorem wycieczki była Gminna
Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli.
Nasz Gość był mile zaskoczony, że
odwiedza uczniów szkoły imienia
Kawalerów Orderu Uśmiechu (powiedziała nawet, iż po raz pierwszy
występuje przed uczniami szkoły
własnego imienia).
Pani Jerzykowska jest Kawalerem
Orderu Uśmiechu od 2010 roku.
O order dla swojego „dobrego ducha” poprosili członkowie dziecięcego zespołu „Pędziwiatry” - obecni podczas ceremonii wręczenia
odznaczenia. Pani Kalina w typowy
dla siebie, uśmiechnięty sposób,
opowiadała o życiu Kawalera Orderu
Uśmiechu. Pokazała uczniom również
świat Juliana Tuwima. Opowiadając o
jego wierszach przekazywała wiadomości na temat ich treści oraz spo-
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sobu recytacji. W jej
słowach
słychać
było doświadczenie
lingwistyczne,
zaś
w sposobie recytacji
- ogromne doświadczenie i wielkie serce
wkładane w przekazywanie wierszy zgromadzonej przed
nią publiczności.
Razem z uczniami klasy czwartej
stworzyła krótki spektakl, bazujący
na wierszu o Grzesiu i jego cioci.
Spotkanie z panią Kaliną Jerzykowską
było nie tylko możliwością poznania
Kawalera Orderu Uśmiechu, ale także rozmowy z doświadczoną pisarką
oraz szlifowania talentów aktorskich.
Nie moglibyśmy uczestniczyć w nim,
gdyby nie zaproszenie ze strony
Gminnej Biblioteki Publicznej w ŻaJW
biej Woli. Dziękujemy!

puszki po farbach i lakierach, olejach
i smarach, pojemniki po aerozolach,
inne materiały zaolejone i zabrudzone,
tekstylia i tkaniny, popiół i pozostałe
odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości: papierosy i niedopałki, resztki mięsa i kości, odchody
zwierzęce, piasek dla kotów.

2014 rok, termin zabrania- 22-27
grudnia 2014 rok,
• termin zgłoszenia 16-21 marca
2015 rok- termin zabrania 23-28
marca 2015 rok,
• termin zgłoszenia 15-20 czerwca
2014 rok- termin zabrania 22-27
czerwca 2015 rok.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci
Ostatni tydzień kwartału po wcześniejszym zamówieniu u wykonawcy
z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem w firmie JARPER
• termin zgłoszenia 16-21 września
2013 rok, termin odbioru- 23-28
września 2013 rok,
• termin zgłoszenia16-21 grudnia
2013 rok- termin zabrania- 23-28
grudnia 2013 rok,
• termin zgłoszenia 17-22 marca
2014 rok- termin zabrania 24-29
marca 2014 rok,
• termin zgłoszenia 16-21 czerwca
2014 rok- termin zabrania 23-28
czerwca 2014 rok,
• termin zgłoszenia 15-20 września
2014 rok, termin zabrania- 22-27
września 2014 rok,
• termin zgłoszenia 15-20 grudnia

Odbiór odpadów typu: opony, leki,
akumulatory, worki po nawozach
rolniczych
Termin odbioru: 26 października
2013 rok, 31 maja 2014 rok, 25 października 2014rok . Odbiór na parkingu Urzędu Gminy w Żabiej Woli.
Całorocznie dostępny jest pojemnik na leki przeterminowane
w punkcie aptecznym w Żabiej
Woli przy ulicy Warszawskiej.
Odbiór gruzu z bieżących napraw
Maksymalnie jeden pojemnik lub
worek 120 litrów na nieruchomość,
zgłoszenie z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem w firmie JARPER.
Terminy odbioru z nieruchomości:
5 października 2013 rok, 7 czerwca
2014 rok, 4 października 2014 rok,
6 czerwca 2015 rok.

Mieszkańcy Gminy Żabia Wola uczcili
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Poczty sztandarowe szkół, lokalnych organizacji, samorządowcy,
mieszkańcy zgromadzili się na Mszy
Świętej w Żelechowie, by uczcić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. To ważny dzień dla wszystkich Polaków, kiedy wspominamy
wydarzenie niezwykłe, uchwalenie
w 1791 roku pierwszej Konstytucji
w nowożytnej Europie a drugiej po
amerykańskiej na świecie.
Najważniejsze ustalenia Konstytucji
3 Maja to: wzmocnienie suwerenności
i stabilności Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, zniesienie liberum veto oraz
wolnej elekcji, reforma wymiaru sprawiedliwości, nadanie nowych praw

miastom, twórcy Konstytucji poszerzyli
krąg ludzi odpowiedzialnych za losy
Ojczyzny. Składamy hołd twórcom
Konstytucji, zbudowanej wokół praw
i swobód obywatelskich, tolerancji,
wolności wyznania i pokoju.
JN
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Zaręby w „stylu western”
Ośrodek Jazdy Konnej w stylu
Western od trzech lat funkcjonuje
w Zarębach. Konie trenuje Robert

Gajda, członek kadry narodowej, reprezentant naszego kraju na arenach
międzynarodowych w konkurencji
Reining.
-Reining to jedna z konkurencji
Western do której głównie są użytkowane konie rasy AQH- wyjaśnia
Robert Gajda.-Ta wspaniała rasa
koni jest hodowana na całym świecie i znana jest z ogromnej chęci
współpracy z człowiekiem. Warunki
fizyczne, jakie posiadają konie AQH,

pozwalają na sprawne wykonywanie
poszczególnych elementów konkurencji Westernowych, a zwłaszcza
konkurencji Reining. Koń reining
musi być zwinny, szybki i powinien
szybko reagować na polecenia jeźdźca. Koń musi mieć także doskonały
temperament, aby wykonać z szybkością i precyzją wszystkie elementy
techniczne, które wchodzą w skład
schematów przejazdu tej konkurencji- dodaje właściciel OJK.

Żeby zapoznać się z tą dyscypliną trzeba koniecznie odwiedzić to
miejsce- Rancho Zaręby, gdzie trenowane są konie. Na miejscu można
skorzystać także z hotelu dla zwierząt. Nim się wybierzecie odwiedźcie stronę internetową pod adresem
wwww.ranchozareby.pl znajdziecie
aktualności, galerię i kontakt do właścicieli obiektu.
Oprac. JN na postawie materiałów ze strony internetowej

mowitych muzyków. Wystąpił przed
nami w oryginalnym stroju z jednej
ze swych tras koncertowych. Podczas występu opowiadał o swoim
życiu, przedstawiał pozostałych
członków zespołu, a nawet przeniósł

się ze sceny w stronę publiczności,
którą ujął wspaniałą balladą „Love
me tender”… Nic dziwnego, że po
zakończeniu koncertu przed grupą
ustawił się tłum chętnych do wspólnego zdjęcia i rozmowy. Elvis wraz ze
swymi kompanami zostali z publicznością przez dłuższy czas, pomimo
napiętego grafiku spotkań.

Zwieńczeniem tegorocznego „Festynu Żabiowolskiego” był występ
zespołu „Cztery Kiery”, prowadzonego przez Zbigniewa Sękulskiego.
Kwartet pokazał tradycyjną wysoką
jakość przygotowania różnorodnych
utworów, zachęcając do wspólnej
zabawy.
JW

roku, skupia 16 partnerów, wśród
nich: uniwersytety, jednostki badawcze, prywatne firmy, samorządy.
Służyć ma mieszkańcom, środowisku
naturalnemu. Wśród partnerów projektu jest sąsiadujący z Radziejowicami
i Żabią Wolą- Mszczonów, gdzie od
lat woda geotermalna wykorzystywana
jest przez ludzi, na jej bazie powstał
sztandarowy projekt gminy- Termy.
Zadaniem tego projektu jest zaprezentowanie wykorzystania energii

geotermalnej na przykładzie instalacji pilotowych, instalacje wykorzystujące idee systemów kaskadowych dla
wybranych miast pokazowych. Przewiduje się też integrację instalacji
geotermalnej z systemem kolektorów
słonecznych zapewniających ciepłą wodę dla zaopatrzenia obiektów
użyteczności publicznej zasilanych
obecnie gazem.
Oprac. JN, na podstawie materiałów z konferencji

Festyn
y Żabiowolski
Gwiazdą wieczoru Festynu w Żabiej Woli był występ.. Elvisa Presleya! Znany na całym świecie muzyk przyjechał do nas wspaniałym,
złotym sedanem (Cadillac Fletwood), przywożąc ze sobą duet niesa-

Australia bliżej Żabiej Woli
Pierwszy krok został zrobiony. Australię przybliżyli uczniom kl.II Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
Państwo Anna i Sev Ozdowscy, którzy
od blisko 40 lat mieszkają w Australii.
Pan Seweryn (Sev) jest profesorem
na Uniwersytecie w Western Sydney,
a do niedawna był m.in. Rzecznikiem
Praw Obywatelskich Australii (choć
ten urząd ma inną nazwę i strukturę
niż u nas). Pani Anna piastuje ważne
funkcje w dziedzinie komputerowej.
Spotkanie w Gimnazjum zainteresowało uczniów, a kilku z nich pokazało dużą wiedzę o tym kraju- kon-

tynencie. Prawdopodobnie śladem
Pana Seva, który nadsyła ciekawe
eksponaty do Muzeum Żaby w Żabiej
Woli, pójdą inni miłośnicy zbliżenia
Australii do naszej gminy. Zbliżenie
to ma w swych planach Dom Kultury
(wycieczki na Antypody raczej w odległych planach).
AJ

Odnawialne źródła energii
g
20 maja odbyła się konferencja
promująca odnawialne źródła energii.
Udział w niej wzięli samorządowcy,
naukowcy, przedstawiciele Geoter-

mii Mazowieckiej. Gminę Żabia Wola
reprezentowała wójt Halina Wawruch.
Podczas spotkania prezentowany był
program GEOCOM, którego głównym
zadaniem jest promowanie wykorzystania energii geotermalnej, jako
niezawodnego źródła energii odnawialnej poprzez demonstrację innowacyjnego zagospodarowania środków energetycznych przy wsparciu
innych odnawialnych źródeł energii.
Projekt realizowany jest od 2010

NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 26/2013

7

Gminna Biblioteka Publiczna najmłodszym
Gminna Biblioteka Publiczna
z Żabiej Woli zaprosiła w sobotę,
15 czerwca na spotkanie kończące
cykl zatytułowany ,,Z bajki morał takiczytajcie dzieciaki”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach

od marca do czerwca tego roku- informuje Halina Krajewska, kierownik
biblioteki.
W trakcie spotkań dzieci wspólnie
czytały bajki, oglądały filmy, rysowały, tworzyły dekoracje i krótkie
przedstawienie teatralne, które zaprezentowały po raz kolejny podczas
finału. W sumie projekcie wzięło
udział 20 najmłodszych mieszkańców Gminy, premiera przedstawienia
odbyła się podczas Żabiego Zlotu21 maja. W tajniki bajek wprowadzała
najmłodszych Daria Kosiak- Migda.
Z reakcji małych aktorów podczas
spektaklu wynika, że realizacja projektu udała się.
JN

99-ta rocznica śmierci J. Chełmońskiego
6 kwietnia minęła 99-ta rocznica
śmierci wybitnego polskiego malarza
Józefa Chełmońskiego. Artysta wiele
lat swojego życia spędził w Kuklówce Zarzecznej, tam powstawały jego
znakomite dzieła. Dziś spoczywa na
cmentarzu w Żelechowie obok swojego przyjaciela i spowiednika księdza
Barnaby Pełki. W sobotę, 6 kwietnia
odnowione nagrobki poświęcił i nabożeństwo w intencji artysty i księdza
odprawił ksiądz kardynał Kazimierz
Nycz- Metropolita Warszawski. Hołd
malarzowi oddali samorządowcy,
społeczność lokalna, przedstawiciele świata kultury i nauki. W obydwu
częściach uroczystości wzięli udział
samorządowcy, radni Gmin, wójt Halina Wawruch, przewodniczący Rady
Gminy Mirosław Bieganowski.
Po drugiej wojnie światowej mogiły Chełmońskiego i Pełki zostały
sztucznie połączone oraz ,,ozdobione”
nasadzeniami iglaków. Stan estetyczny połączonych przed laty grobów
wymagał niezwłocznego uporządkowania- pisała w książce,, O Chełmońskim. Wspomnienia” Pia Górska. Teraz
możemy już oglądać na nowo uporządkowane, odrestaurowane groby.
Autorem i realizatorem projektu jest
artysta rzeźbiarz i wybitny konserwator Paweł Pietrusiński przy konsultacji
profesora Gustawa Zemły, wykonawcą
prac budowlanych była firma Michała Chacińskiego z Żelechowa zaś
wykonawcą krzyża z XVII wiecznych
dębowych belek był Jan Radgowski.
Środki na realizację przedsięwzięcia
zgromadziło Stowarzyszenie „Szansa”
z Żabiej Woli. Prace projektowe i konserwatorskie przeprowadzono przy
akceptacji i nadzorze Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sobotę w ten wyjątkowy dzień,
nagrobki zostały poświęcone. -Dzisiaj
modlimy się w intencji Józefa Chełmońskiego, zdajemy sobie sprawę
z tego jak wielkie znaczenie ma fakt, że

na tej ziemi żył i tworzył wybitny polski
malarz, nurtu realistycznego. Malarz,
który swym talentem sławił Polskę, tę
ziemię, Adamowiznę, Kuklówkę, Żelechów. Malarz, który czerpał z tradycji,
tym samym ubogacał polską i europejską kulturę- mówił ksiądz kardynał
Kazimierz Nycz. Druga część uroczystości miała miejsce w radziejowickim pałacu, gdzie prezentowane było
dzieło Józefa Chełmońskiego ,,Staw
w lesie”, namalowane w 1894 roku.
Jak informuje historyk sztuki Tadeusz
Matuszczak -obraz powstał na poddaszu domu w Kuklówce, niedługo
po tym, jak malarz wrócił z dwunastoletniego pobytu w Paryżu. Tam zyskał
sławę i pieniądze. W lipcu 1894 roku
obraz prezentowany był z Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.
Tymczasem prezentacje w 1907 roku
były ostatnimi publicznymi. Do niedawna płótno uchodziło za zaginione.
Obraz odnalazł się w zeszłym roku,
był w posiadaniu Ewy Jadwigi Gawrońskiej z Żalińskich. Płótno pokazuje
krajobraz prosty i prawdziwy. Najprawdopodobniej motyw ,,Stawu w lesie”
Chełmoński odkrył wśród ,,lasów dóbr
Guzów i Bolimów”. Po prezentacji obrazu odbył się koncert w wykonaniu
muzyków Sinfonia Iuventus.
JN
W tekście wykorzystane zostały
między innymi informacje pochodzące z książki autorstwa Tadeusza Matuszczaka ,,Józef Chełmoński- Staw
w lesie” oraz www.palacradziejowice.pl
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Tradycyjnie
już
dzieci z Gminy Żabia
Wola wyjadą na letni wypoczynek przy
wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. 18 lipca wyjadą
one do miejscowości Łąkie Wybudowane, pobyt potrwa do 1 sierpnia.

Dzieci nie płacą za wyjazd, najmłodsi
zostaną wyposażeni w odzież.
W zeszłym roku dzieci były zachwycone wypoczynkiem, ponadto
sześć osób wyjechało także przy
wsparciu Caritas, był to obóz taneczny dla dziewcząt dla chłopców- obóz
sportowy.
JN
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