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Mamy oczyszczalnię ścieków, teraz budujemy przyłącza
Gmina zakończyła budowę oczyszczalni ścieków Żabiej Woli oraz
III etap budowy sieci kanalizacyjnej
zrealizowanych w ramach projektu
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Gminie Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia
Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 4.1 Gospodarka
wodno – ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2007-2013r.
Prace przy budowie oczyszczalni
ścieków w Żabiej Woli, zostały ukończone, trwa rozruch technologiczny aż
do uzyskania właściwych parametrów.

Zakończono również III etap budowy sieci kanalizacyjnej w Żabiej
Woli, w ulicach Chełmońskiego,
Leśnej, Krótkiej i Środkowej, części
Ślaskiego, Głównej i Warszawskiej
oraz w Hucie Żabiowolskiej ul. Warszawskiej i Usługowej a także w Józefinie ul. Mazowieckiej - teren szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Decyzja
na użytkowanie sieci wydana przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego pozwala na budowanie
przyłączy indywidualnych i włączanie
do sieci kanalizacyjnej.
Realizacja inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie
naszej Gminy. Przedsięwzięcie jest
w pełni uzasadnione ekologicznie
i społecznie.
ET

Dom Kultury w Żabiej Woli
zaprasza na zajęcia
Wiele ciekawych
y ppropozycji
p y j pprzygoyg
tował dla mieszkańców Gminy Żabia
Wola- Dom Kultury. Wśród propozycji:
zajęcia sportowe, lekcje dla najmłodszych, zajęcia twórcze, taneczne, gry
na instrumentach, aerobic. Szczegóły
na stronie numer 6.

Inwestycja w budynku OSP w Bartoszówce zakończona
Zakończona została inwestycja
prowadzona w obiekcie OSP Skuły
w Bartoszówce. Zrealizowana została
termomodernizacja obiektu polegająca na: ociepleniu ścian zewnętrznych,
wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania zasilonej z nowo powstałej kotłowni na paliwo gazowe.

,,Szkoła radości i przyjemności”dobiegła końca realizacja projektu
,,Szkoła radości i przyjemności”to pprojekt
j
edukacyjny
yj y realizowanyy
w Gminie Żabia Wola. Ostatniego dnia
lipca odbyło się jego podsumowanie.
W ramach tego zadania dzieci miały
dodatkowe zajęcia, skorzystały z porad
pedagoga, psychologa. Szkoła Podstawowa z Józefiny wyposażona została w
dodatkowy sprzęt potrzebny do nauki.
Szczegóły na stronie numer 4.

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.
Pierwszym obiektem, który został
poddany termomodernizacji była
Szkoła Podstawowa w Józefinie,
gdzie prace zakończyły się w sierpniu 2012 roku.
Działania zrealizowane w ramach
termomodernizacji obiektów obję-

tych projektem przyczyniły się do
poprawy efektywności energetycznej obiektów i zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki
realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zapotrzebowanie na energię
cieplną do uzyskania ciepłej wody
użytkowej przez zastosowanie w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie instalacji solarnej. Ponadto
nastąpiła poprawa stanu technicznego obiektów i ich estetyki. Termomodernizacja przyczyni się także do
uzyskania oszczędności w eksploatacji obiektów.
ET
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Krioterapia
p w Punkcie Rehabilitacji
w Żabiej Woli
Rehabilitacja zimnem, to już możliwe
w Punkcie Rehabilitacjij w Ośrodku
Zdrowia w Żabiej Woli. Samorząd
zakupił sprzęt do krioterapii, dzięki
czemu powiększył się zakres usług
dla mieszkańców. O szczegółach na
stronie numer 3.
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Witam serdecznie czytelników naszego kwartalnika w jesiennym wydaniu gazety. W tym numerze
powracamy do Święta Chleba w Żabiej Woli, by
raz jeszcze podziękować rolnikom za ich ciężką
pracę i pokazać występy artystyczne utalentowanych dzieci.
Drodzy mieszkańcy jesteśmy już po wprowadzeniu tak zwanej ustawy śmieciowej, nie jest
idealnie, ale wszystkie problemy staramy się
rozwiązywać na bieżąco. Myślę, że dajemy sobie
z nimi radę. Zapraszam wszystkich potrzebujących
rehabilitacji do punktu w Gminnym Centrum Zdrowia, gdzie mamy nowe urządzenie do krioterapii.

Zakończyliśmy termomodernizację budynku OSP w Bartoszówce- to część dużego projektu, który obejmował także termomodernizację budynku szkoły w Józefinie.
Dobiegła końca także budowa naszej oczyszczalni ścieków, budujemy sieć kanalizacyjną. W tym numerze gazety kończymy cykl spotkań z naszymi sołtysami. Ważna
jest informacja ze stowarzyszenia Szansa. Polecamy również informację o nowych
projektach edukacyjnych z naszej Gminie. Warto przeczytać o nowej publikacji
stowarzyszenia Dziedzictwo, poświeconej kapliczkom z naszego terenu. W gazecie
jeszcze wiele innych informacji zachęcam do ich przeczytania.
Życzę miłej lektury i pozdrawiam serdecznie.

Wójt Gminy Żabia Wola

Festiwal Młodych w Kuklówce po raz dwunasty
Po raz dwunasty młodzi ludzie
z Kuklówki, miejscowa parafia oraz
lokalne samorządy Żabia Wola, Radziejowice, Grodzisk Mazowiecki
zaprosili na Festiwal Młodych. Odbył
się on w ostatnią niedzielę sierpnia.

Festiwal rozpoczął się tradycyjnie od
Mszy Świętej.
Na terenie przykościelnym rozstawiona została scena i stoiska. Jak
zawsze można było skorzystać z loterii fantowej oraz skosztować potraw

miejscowej kuchni. Na estradzie pojawili się natomiast muzycy z Projektu Budzik, a także zespół Kultywacja
i grupa Fragua.
Festiwal jest wyrazem chęci dzielenia się radością, talentami, świa-

dectwem wiary. Festiwal to promocja
wartości religijnych i duchowych.
Wydarzenie jest organizowane społecznie.
JN

Święto Chleba - Święto Rolników
Elżbieta Leśniak i Bohdan Nowosielski- Starostowie Święta Chleba
w Żabiej Woli- to właśnie im nieobcy
jest ciężar pracy na roli, codziennych
zmagań, w pierwszy weekend września nieśli do kościoła chleb- symbol trudu rolnika, by potem dzielić
go pomiędzy mieszkańców, wspólnie z samorządowcami: wójt Haliną
Wawruch i przewodniczącym Rady
Gminy Mirosławem Bieganowskim.
Święto Plonów to czas, by podsumować czas żniw i ciężkiej, wytężonej
pracy rolników, efekt której w duże
mierze zależny jest od aury a ta bywa
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zmienna i nieprzewidywalna. Dlatego
też należy się im ogromny szacunek, za to, że kultywują tradycję na
naszym terenie. Nie był to łatwy rok
dla rolników. Wiosenne warunki pogodowe, podtopienia spowodowały,
że spora część upraw wygniła. Tegoroczne plony w Gminie Żabia Wola
są średnie- szacuje Przemysław Borowy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kształtują się następująco: żyto
w granicach - 3 do 3,5 tony, owiesokoło 3 ton, pszenica ozima i jara
oraz jęczmień jary- około 4 ton. Na
terenie Gminy znajdują się1862 gospodarstwa rolne, czyli grunty rolne
liczące powyżej hektara.
Dożynki w Żabiej Woli jak zawsze
miały podniosły charakter, uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Żelechowie pod przewod-

nictwem księdza proboszcza Henryka
Ciołkowskiego i księdza Piotra Hejny.
Na dziedzińcu kościoła odbył się
koncert utalentowanej Orkiestry Dętej
z Mszczonowa, pokaz tańca dały też
marżonetki. Druga część spotkania
odbyła się na terenie Domu Kultury.
Występy artystyczne poprzedziły życzenia samorządowców, oraz
zapewnienia, że symboliczny chleb
będą dzielić sprawiedliwie, tak by
dla nikogo nie zabrakło. Na scenie
także najmłodsi uczestnicy wakacyjnych rozgrywek piłkarskich odebrali
wyróżnienia i nagrody oraz gratulacje
i uznanie publiczności. Później na
estradę wkroczyli artyści: grupa Radlanie, Danuta Stankiewicz, młodzież
przygotowana przez Tatianę Filus oraz
Marcin Daniec- artysta ekstraklasy,
dowcipny, uroczy, którego z wielką

radością oklaskiwała wymagająca
publiczność.
Wokoło sceny ustawione zostały
stoiska, dzieci mogły korzystać do
woli z zabawek, swoje namioty rozstawili przedstawiciele organizacji pozarządowych, Mazowieckiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego, artyści, twórcy. Nie zabrakło też pysznych potraw.
Publiczność znakomicie się bawiła,
było bezpiecznie i tradycyjnie.
JN

NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 27/2013

Dożynki Powiatowo - Gminne
Rolnicy powiatu grodziskiego
w niedzielę, 22 września obchodzili
swoje święto. Tego dnia odbył się
także Jarmark Produktów Regionalnych. Uroczystość miała miejsce na
placu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Mszę Świętą
w intencji rolników koncelebrował
ksiądz biskup Tadeusz Pikus. W dożynkach tradycyjnie wziął udział
wicepremier i minister gospodarki
Janusz Piechociński.
Gminy powiatu grodziskiego reprezentowali samorządowcy, Żabią Wolę
wójt Halina Wawruch i sekretarz zarazem radna powiatowa Zofia Owczarek. -Święto plonów jest wyrazem
szacunku, uznania i zaangażowania
rolników. Dożynki łączą czas zbiorów

i czas spędzony w polu- mówił starosta grodziski Marek Wieżbicki. Tradycja dożynkowa jest poszanowaniem
tego, co rodzi ziemia. Dzień dożynek
to dzień dziękczynienia- mówił ksiądz
biskup Tadeusz Pikus. - Rolnika nikt
nie zastąpi. Dziękujemy Bogu za plon
i dziękujemy za pracę i trud tych, którzy codziennie troszczą się, aby nie
zabrakło chleba. Dzisiaj płynie do nas
przesłanie ze strony Boga. Ukazane
są cztery postawy, którym każdy z nas
powinien być wierny. To sprawiedliwość, dobro, miłosierdzie i miłośćpodkreślał ksiądz biskup.
Honory Starosty i Starościny Dożynek pełnili: Agnieszka Wiśniewska
i Mirosław Makowski. Janusz Piechociński, teraz w roli wicepremiera

i ministra gospodarki złożył rolnikom
życzenia. Podkreślił wagę pracy, ale
również naszego przywiązania do
ziemi i szacunku, jakim polski rolnik
cieszy się w świecie. - Dziękuję polskim rolnikom, włodarzom tej ziemi,
tym, którzy sieją i zbierają, przynoszą
nam plon. Polski chleb służy nam
przez wieki, polski rolnik służy przez
wieki, niech tak trwa przez następne pokolenia- mówił wicepremier.
Dostojną oprawę święta plonów za-

pewnili: Orkiestra Młodzieżowa oraz
chór Cantata. Po części oficjalnej popołudniu na scenie królowali artyści
między innymi Magdaleny Anioł oraz
zespołu Pretext.
JN

Szansa zaprasza do współpracy
Stowarzyszenie „SZANSA” z Żabiej
Woli od lat znane jest z ciekawych
przedsięwzięć, pomocy dzieciom.
Podczas gminnych uroczystości jego
członkowie kwestują, tak by rosła
pula środków chociażby na potrzeby
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Unihokeja z Józefiny czy zespołu ludowego Radlanie.

Szansa organizuje też przedświąteczne zbiórki dla osób potrzebujących wsparcia, włączają się mieszkańcy wrzucając produkty do koszy
ustawionych w lokalnych sklepach.
Tak będzie także przed nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzeniazapowiada prezes stowarzyszenia
Małgorzata Kozicka. Zaprasza do
włączenia się w pracę społeczną. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły,
potrzebne są nam nowe ręce i serca
do współpracy – dodaje prezes organizacji. Szansa swoją szczególną
troską obejmuje dzieci. Ludzie mają
otwarte serca, ostatnio młoda para
zamiast kwiatów poprosiła swoich

gości weselnych o gry i atrykuły
szkolne, które wyposażą naszą świetlicę - dodaje Małgorzata Kozicka,
która dziękuje małżonkom Monice
i Mateuszowi.
Stowarzyszenie będzie starać się
o środki na otworzenie w dawnym budynku szkoły w Słubicy świetlicy dla
dzieci. Obiekt jednak wymaga remontu, być może problem ten pomoże
rozwiązać wsparcie z Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Chełmońskiego.
-W centrum Gminy znajduje się doskonale funkcjonujący Dom Kultury
jednak poza centrum nie ma takiego
miejsca dla dzieci, Słubica to znakomita lokalizacja- zapewnia Małgorzata

Skorzystaj z krioterapii w Punkcie Rehabilitacji w Żabiej Woli
Lokalny Punkt Rehabilitacji, który
funkcjonuje w Gminnym Centrum
Zdrowia w Żabiej Woli przy ul. Warszawskiej 24 utworzył i doposaża
samorząd Żabiej Woli. Od października pacjenci mogą w nim skorzystać
z nowych zabiegów- krioterapii, czyli
tzw. leczenia zimnem. Zabiegi trwają
krótko, około trzech minut i są bardzo
skuteczne.
Punkt Rehabilitacji wyposażony
jest także w pole magnetyczne, laser, prąd diadynamiczny, jonoforezę,
galwanizację, ultradźwięki, interdyn,
stymulację, lampy solux. Można tu
leczyć zespoły bólowe kręgosłupa.
Punkt rehabilitacji to także miejsce
pomocy chorym po urazach i dzieciom niepełnosprawnym.
Zabiegi wykonywane są przez wy-

kwalifikowany personel posiadający
niezbędne uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji leczniczej.
Punkt Rehabilitacji czynny jest
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 12.00. Przyjęcia
odbywają się na trzech stanowiskachfizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego. Konsultacje lekarskie
prowadzone są raz w miesiącu na
podstawie skierowań wystawionych
przez lekarzy pierwszego kontaktu lub
lekarzy specjalistów.
Lekarz wyznacza odpowiedni zestaw zabiegów zgodnie z potrzebami
wynikającymi ze schorzeń każdego
pacjenta. Pacjent może być kierowany na jeden cykl zabiegów w jednym
półroczu.
Prawo do korzystania z usług przy-

sługuje wyłącznie osobom zameldowanym na stałe na terenie Gminy
Żabia Wola, bądź posiadającym meldunek czasowy na minimum rok. Leczenie pacjentów jest bezpłatne.
JN
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Kozicka. Stowarzyszenie „SZANSA”
jest organizacją pożytku publicznego,
dlatego też każdego roku stowarzyszenie zwraca się do wszystkich, którym
nie jest obojętny los osób potrzebujących o wsparcie w ramach tak zwanego jednego procenta.
JN

50 wyprawek
szkolnych dla
uczniów z Gminy
Żabia Wola
50 uczniów w Gminie Żabia Wola
w tym roku otrzymało pomoc w ramach rządowego projektu „Wyprawka
szkolna”- informuje dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych Justyna Wodnicka- Żuk.
Wyprawka objęła uczniów szkół
podstawowych klas I - III i V. Wyprawkę otrzymało troje uczniów niepełnosprawnych.
Pomoc rozliczana jest na podstawie
przestawionych faktur, rachunków,
dokumentujących koszty zakupów
szkolnych artykułów dla dziecka.
JN
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Żabia Wola wspólnie z Grodziskiem
Mazowieckim
Samorządy: Żabiej Woli i Grodziska Mazowieckiego wspólnie zadbają o ciągi komunikacyjne. Gminy
zamierzają zrealizować zadanie pod
nazwą „Poprawa spójności układu
komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu
dróg gminnych ( Radońska, Lazurowa, Orla, Widokowa) stanowiących
połączenie węzła Autostrady A2,
Grodzisk Mazowiecki z trasą krajową
numer 8 relacji Warszawa- Katowice
łączący się w miejscowości Radonie
z drogą będącą w zarządzie Gminy
Żabia Wola w celu uzyskania rozwoju
spójnej, funkcjonalnej i efektywnej
sieci dróg publicznych na obszarze

powiatu grodziskiego”. Zadanie ma
być realizowane przy udziale środków
finansowych ,, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap
II. Rozwój - Bezpieczeństwo - Dostępność”.
Inwestycja ta poprawiłaby połączenie dróg lokalnych, gminnych
z drogami publicznymi wyższej kategorii tj. w Żabiej Woli z drogą numer
8, w miejscowości Radonie z drogą
powiatową relacji Milanówek - Opypy- Adamowizna.
Warunkiem przystąpienia do realizacji jest uzyskanie dofinansowania
ze środków budżetu państwa.
JN

Utylizacja azbestu
Wniosek złożony do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w sprawie realizacji
programu Usuwania wyrobów/odpadów
(demontaż, transport i utylizacja) zawierających azbest z terenu Gminy Żabia Wola został
rozpatrzony pozytywnie. Nasza gmina otrzymała dotację na w/w zadanie w wysokości
26 239,54 zł. Jest to jednocześnie całkowity
koszt zadania.
Programem objęte zostały 34 posesje
położone na terenie Gminy Żabia Wola. Wykonawca zadania- Przedsiębiorstwo Wywozy
Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o. o.,
w terminie od 7 listopada do 3 grudnia

2013 r. zdemontuje pokrycie dachowe
z eternitu z 1 budynku (1,95 ton ), następnie
odbierze zeskładowany odpad z 33 posesji
(71,374 ton) i przekaże do utylizacji.
Zapraszamy do składania wniosków na
następny rok. Będą one przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy do 31 grudnia 2013 r.
Serdecznie zachęcamy do wspólnego działania na rzecz własnego zdrowia oraz ochrony
środowiska.
MR

Ciepłe A zamiast Ciepłe Pierwsze?
Na ostatniej sesji Rada Gminy Żabia Wola podjęła uchwałę w sprawie
wystąpienia z wnioskiem o zmianę
nazwy miejscowości Ciepłe Pierwsze
na Ciepłe A.
Wykonując obowiązki nałożone
ustawami, przed podjęciem przedmiotowej uchwały, przeprowadzono
konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi. Udział w konsultacjach wzięło
82,35% uprawnionych mieszkańców
wsi, za zmianą (przywróceniem) nazwy miejscowości wypowiedziało się
85,7% biorących udział w konsultacjach, co stanowi 70,59% ogólnej

liczby osób uprawnionych do udziału
w konsultacjach.
Jeśli Komisja Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych pozytywnie rozpatrzy wniosek, nazwa miejscowości zostanie ogłoszona rozporządzeniem Ministra Administracji
i Cyfryzacji z terminem wejścia w życie 1 stycznia 2015r.
Rozbieżność w nazwie wsi zostanie
zlikwidowana, właściciele gruntów
zyskają pewność porządku w dokumentach urzędowych, które ich dotyczą.
AD

Opieka dzienna dla dzieci w Zarębach
Od dłuższego już czasu mieszkańcy miejscowości Zaręby znają to
miejsce. Położone w pięknej zielonej
scenerii, na dużym terenie- to taki
,,mini żłobek” dla dzieci, dziś miejsce
dziennej opieki, które zyskało uznanie
najmłodszych i ich rodziców.
To tutaj dzieci spędzają pod troskliwą opieką Katarzyny Kowalskiej i jej
współpracowników całe dnie. Bywa,
że maluch każdego dnia przebywa
pod opieką- 10 godzin i co ciekawe
nie chce wracać do domu. To najlepsza rekomendacja dla właścicieli tej
inicjatywy.
Firma wzięła udział w konkursie
„Maluch”. Działalność Katarzyny Kowalskiej zyskała uznanie, dzięki cze-

mu już teraz mogą się cieszyć mieszkańcy, korzystający z usług. Opłata
miesięczna dla jednego dziecka do
końca roku wynosi 100 złotych- resztę kosztów finansują środki uzyskane
w ramach konkursu. W grupie może
być nawet 10 maluchów.
JN

,,Szkoła radości i przyjemności”- zakończenie projektu
Ostatniego dnia lipca zakończyła
się realizacja projektu ,,Szkoła radości i przyjemności” w Szkole Podstawowej w Józefinie. Celem projektu
było objęcie wsparciem edukacyjnym uczniów ( 174 osoby) z klas 0-3
ze SP w Józefinie.
Wsparcie dotyczyło zarówno bardzo zdolnych uczniów jak i tych
mających problemy z nauką. Oprócz
zajęć dla dzieci, projekt zakładał
objęcie pomocą informacyjno- doradczą również rodziców. Realizacja
rozpoczęła się w październiku 2011
roku.
Uczniowie brali udział w różnorodnych zajęciach, między innymi
teatralnych z elementami bajkoterapii (576 godzin). Najmłodsi również
uczęszczali na zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii (448 godzin).
Uczniowie korzystali z konsultacji
psychologa i pedagoga. Szkole przy-
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było dodatkowe wyposażenie między
innymi: komputer przenośny z oprogramowaniem, mikrofony bezprzewodowe, sprzęt audio, kamera cyfrowa,
cyfrowy aparat fotograficzny, zestaw
instrumentów rytmicznych, wyposażony został gabinet logopedyczny,
przybyły płyty z bajkami, książki, gry
edukacyjne, sprzęt sportowy.
Projekt był interesujący, różnorodne
zajęcia budziły w dzieciach ciekawość
świata, przyczyniły się do wyrównywania szans uczniów. Młodzi ludzie korzystali także z wyjazdów między innymi do teatru. Dzieci miały zapewnione
zajęcia ruchowe, ale też wyrównawcze
lekcje matematyki i lekcje matematyki dla bardzo zdolnych. Uczniowie
2 klasy wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur. Maciej
Kozicki i Aleksandra Kopeć otrzymali
nagrody. W ramach projektu odbyły
się zajęcia komputerowe. Dzieci miały

zapewnione indywidualne konsultacje
logopedyczne. Program realizowany
w szkole napisany został w ramach
poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszenie różnic, w jakości
usług edukacyjnych” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
JN
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Sołtysi naszej Gminy

Janusz Wigier,
Wycinki Osowskie, Zalesie
Nie trudno tutaj trafić, Wycinki
Osowskie to niemal serce Gminy.
Niedaleko stąd do szkół w Józefinie,
trasy katowickiej i Urzędu Gminy. Sąsiedztwo i bliskość ważnych miejsc
powoduje, że chętnie osiedlają się
tutaj nowi mieszkańcy. Pomimo, że
jest to niemal centrum mieszkańcy
mogą czuć swobodę życia w zielonym i cichym miejscu.
Od 25 lat urząd sołtysa sprawuje tutaj Janusz Wigier. Pan sołtys
społecznikowską pasję przejął po
ojcu. Tata zawsze ostrzegał, żebym
nie został sołtysem- wspomina pan
Janusz. Jednak wolą mieszkańców
oraz zainteresowania spowodowały,

Henryk Chmiel,
Sołtys Sołectwa Żabia Wola
Po Stefanie Rusinowskim, który
ponad 40 lat pełnił funkcję sołtysa,
pałeczkę przejął i wybrany został
w demokratycznym głosowaniu Henryk Chmiel. Pan sołtys w Żabiej Woli
mieszka jak mówi od zawsze. Jest tu
spokojnie, ale przy naszej ulicy nie

że niemal ćwierć wieku temu Janusz
Wigier rozpoczął swoją pracę. Wtedy
mieszkało tutaj około 150 osób, dziś
jest przynajmniej dwa razy tyle.
Gmina, poszczególne miejscowości rozwijają się, przybywają nowi ludzie. Pan sołtys skończył szkołę rolniczą, ciągle jest aktywny zawodowo.
Ma 59 lat, w pracy pomaga i wspiera
go małżonka Grażyna. Sołtys pytany
o problemy swojej miejscowości
wylicza starą meliorację, grunty są
zalewane, to problem- mówi. Część
mieszkańców wsi nie ma dostępu
do przewodowego Internetu, dlatego
ciągle mamy nadzieję, że nasze plany zostaną zrealizowane- mówi sołtys Wycinek Osowskich. 70 procent
dróg zostało utwardzonych, jest się,
z czego cieszyć. W zeszłym roku poprawione zostały nawierzchnie ulic:
Brzozowej i Zdrojowej. We wsi realizowana jest kanalizacja. Wieś jest
stelefonizowana i zwodociągowana.
Na terenie funkcjonuje skład budowlany, nieopodal jest sklep. Widać rozwój naszej Gminy, samorząd dobrze
prosperuje- przyznaje sołtys Janusz
Wigier.
JN

ma wodociągu i Internetu- podkreśla.
Przyznaje jednak, że Gmina w sposób widoczny zmienia swe oblicze.
Samorząd zakończył właśnie budowę
oczekiwanej oczyszczalni ścieków,
buduje kanalizację, która znacznie
poprawi komfort życia i przyczyni się
do dbałości o środowisko naturalne.
Ludzie chętnie do nas przyjeżdżają- podkreśla pan sołtys. Niedaleko
Warszawa, także można tutaj mieszkać a pracować w stolicy. Najważniejsze według pana sołtysa są dobre
drogi. Współpracę z Gminą określa,
jako dobrą, obsługa jest sprawna. W
Żabiej Woli nieopodal znajduje się
Urząd Gminy, Dom Kultury, Żabiowolski Lasek, fitness, sklepy, pizzeria,
przepiękne boisko Orlik. Wszystko
jest na miejscu, żyje się tutaj bardzo
dobrze.
Rola sołtysa jest trudna, mieszkańcy zwracają się z różnymi sprawami,
problemami. Sołtys stara się być dla
nich podporą i sprzymierzeńcem.
W pracy pomaga także małżonkapani Krystyna.
Radością pana sołtysa są też dzieci
i wnuczęta: Filip i Natalia, którym stara się poświęcać wolny czas.
JN

Tadeusz Gołębiewski,
Sołtys Sołectwa Zaręby
Pięć lat minęło od czasu, kiedy
Tadeusz Gołębiewski objął funkcję
sołtysa. Funkcja nie jest łatwa, bo
wiele spraw wymaga interwencji.
Pan sołtys od razu wziął się do pracy, jest aktywny podczas sesji Rady
Gminy i nie tylko. Jak mówi podstawą
w jego miejscowości mają być dobre
drogi, jak twierdzi obejmując urząd
były w złym stanie, niektóre nawet
trudno przejezdne. Teraz sytuacja już
się poprawiła, sołtys interweniował
w Gminie i w Powiecie.
Utwardzono ulicę Skowronią
i w połowie ulicę Zięby. Udało się
także poprawić oświetlenie, pojawiło

Roman Małecki,
Sołtys Sołectwa Żelechów oraz
Radny Rady Gminy Żabia Wola
Roman Małecki łączy funkcję sołtysa i radnego Rady Gminy. To bardzo
aktywny mężczyzna, na co dzień jest
konserwatorem wodociągów i społecznikiem. To dla sołtysa trzecia
kadencja.
Cały czas między ludźmi, w zawodzie od ponad 40 lat. W sołectwie
Żelechów jest już ponad sześćset
działek budowlanych, miejscowość
w szybkim tempie ulega rozbudowie. To piękne miejsce kojarzone
z Józefem Chełmońskim, znakomity
polski malarz spoczywa na miejscowym cmentarzu. Nieopodal kościół,
kapliczki, niedaleko Urząd Gminy,
droga. Próżno tutaj szukać rolników,
jest ich zaledwie siedmiu. Przy ulicy
Topolowej znajduje się studnia głę-
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się 21 nowych lamp, ulica Słowika
stała się bardziej bezpieczna, wcześniej były zaledwie cztery lampy.
Także teraz komfort mieszkańców
znacznie się poprawił. Wiele nadziei
społeczność lokalna wiązała z mającym tutaj powstać hotelem, niestety
inwestycja pomimo już rozpoczętych
prac nie doszła do skutku.
-Brakuje nam świetlicy dla dzieci- mówi sołtys Zarąb. To już dla
Tadeusza Gołębiewskiego druga
kadencja, ciągle jest pełen energii,
czas wolny poświęca na pracę społeczną. Od 6 lat jest na emeryturze.
Pana Tadeusza wspiera żona Zofia,
która przyznaje, że mąż uwielbia być
aktywny. We wsi jest Internet, nie ma
gazu. Tadeusz Gołębiewski przyznaje,
że to piękna okolica, zielona, nie ma
przemysłu, są tutaj idealne warunki
do wypoczynku. W sołectwie pana
Tadeusza działa niewielki mini ,,klub
dziecięcy”, tutaj najmłodsi spędzają czas, kiedy rodzice pracują. Być
może już wkrótce pojawi się też szlak
rowerowy i wypożyczalnia rowerów.
JN

binowa dla trzynastu wsi, nieopodal
w Ojrzanowie- prywatne przedszkole.
Żelechów to wieś bezpieczna i spokojna, zamieszkują tutaj ludzie z całej
Polski. Przyjeżdżają i od razu zakochują się tym miejscu. Nic dziwnego
urokliwy klimat, niedalekie sąsiedztwo Warszawy, Pruszkowa, Grodziska
Mazowieckiego powoduje, że chce
się tu żyć.
W Żelechowie jest Internet, gaz,
duża część wsi posiada wodociąg.
-Dobrze się u nas dzieje, Gmina się
rozwija, nie ma, na co narzekaćpodkreśla pan sołtys. Przyznaje też,
że współpraca z ludźmi układa się
pozytywnie. -Nieopodal przy kościele mamy pięknie urządzony skwerek, spotykają się tam mieszkańcy,
mamy z dziećmi, jest gdzie usiąść,
porozmawiać- dodaje Roman Małecki. Dziadek pana Romana- Antoni
Górzyński w latach 30- tych także
był sołtysem. Taki społecznikowski
gen dziedziczony jest w rodzinie od
pokoleń. W pracy sołtysowi pomaga
żona- Joanna, miłośniczka pięknych
ogrodów. Roman Małecki przyszedł
na świat 64 lata temu, oczywiście
w Żelechowie.
JN
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Samorządowcy przygotowali wizję rozwoju wsi Żabia Wola
W przyszłości miejscowość Żabia
Wola ma wyróżniać rozwój gospodarczy oraz zintegrowanie mieszkańców.
Powinno powstać więcej nowych
miejsc pracy, punktów usługowych
i produkcyjnych. Ważne, by mieszkańcy pielęgnowali obyczaje i tradycje lokalne. Istotna jest dbałość
o ekologię: faunę i florę. Konieczna
jest lepsza komunikacja - czytamy
w przygotowanym dokumencie „Planie Odnowy Miejscowości Żabia
Wola”.
To plany odnowy centrum wsi,
poprawy jakości życia mieszkańców.
Plany obejmują między innymi wybu-

dowanie placu zabaw w sąsiedztwie
Domu Kultury, przebudowę i aranżację parku przydworskiego i terenów
na potrzeby rekreacyjno - wypoczynkowe, wymianę ławek parkowych,
montaż stolików i gier planszowych,
stojaków i tablic informacyjnych.
W projekcie znajduje się też modernizacja podjazdów i oświetlenia
ulicznego. Projekt zakłada budowę
ronda na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i ulicy Głównej to znacznie
poprawi bezpieczeństwo. Innowacyjnym i bardzo ciekawym pomysłem
jest budowa skateparku w centrum
miejscowości. Nieopodal skateparku

cja terenu parku przydworskiego. Rok
później: budowa placu targowego,
parkingów. W 2016 roku planowana
jest budowa ronda na drodze powiatowej. Skatepark i siłownia mają się
pojawić odpowiednio w 2018 i 2016
roku. W 2019 roku planowana jest
przebudowa istniejącego budynku
Urzędu Gminy (dobudowa nowego
skrzydła budynku, poprawa funkcjonalności). Samorządowe plany związane są z funduszami zewnętrznymi,
o które Gmina będzie aplikowała, by
ważne cele udało się zrealizować.
JN

Mieszkańcy płacą w terminie!

Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na
powakacyjne zajęcia
Dom Kultury w Żabiej Woli przygotował wiele atrakcyjnych kursów
i zajęć, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Jak informuje dyrektor Danuta Wiczuk- Nowajczyk wśród propozycji:
nauka języka angielskiego, zarówno
kontynuacja, ale też dla początkujących, nauka języka angielskiego dla
firm, nauka języka niemieckiego.
Wśród zajęć artystycznych: filcowanie na mokro i sucho, quilling dla
młodzieży do lat 12, zajęcia decoupage dla dzieci i młodzieży, warsztaty dziennikarskie, nauka rysunku
i technik malarskich dla dzieci i dorosłych, kółko brydżowe dla dorosłych,
nauka tańca nowoczesnego, nauka
gry na instrumentach klawiszowych,
nauka gry na gitarze, zespół wokalno- instrumentalny, VIET TAI CHI,
samoobrona dla dzieci, maluchowozajęcia dla najmłodszych, koło seniora i aerobic dla pań. Aerobic planowany jest w w poniedziałki i środy

ma się pojawić także siłownia zewnętrzna. U zbiegu ulic Warszawskiej
i Spółdzielczej planowane jest zagospodarowanie placu targowego.
Wstępna realizacja projektu podzielona została na etapy. W planach też
budowa przedszkola 4-oddziałowego,
na ten cel Gmina ma się ubiegać
o wsparcie zewnętrzne w ramach
RPO WM, Priorytet VII- Tworzenie
i Poprawa Warunków dla Rozwoju
Kapitału Ludzkiego. Realizacja tej
inwestycji planowana jest na lata
2013-2015. W 2014 roku planowana
jest budowa placu zabaw dla dzieci,
w tym samym roku także rewitaliza-

Od czterech miesięcy obowiązują
w Polsce nowe przepisy gospodarki
odpadami. Dziś każdy musi zadeklarować w Gminie wywóz swoich nieczystości.
Większość z nas segreguje odpady i płaci mniej. W przypadku
Gminy Żabia Wola za segregowane
odpady miesięcznie trzeba zapłacić
- 6,40 złotych, za niesegregowane - 16 złotych. Dla rodzin 4 plus
stosowane są 50 procentowe zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny.
Mieszkańcy nie mają problemów
z segregacją, poleciliśmy oznakowa-

nie posesji, tak by nie było utrudnień
związanych z dojazdem operatora przyznają urzędnicy.
Zgłoszeń reklamacyjnych jest coraz mniej, niektórzy mylą terminy
odbioru określonych frakcji.
W sumie zgłoszonych zostało
3236 deklaracji śmieciowych, dodatkowe 50 wymaga wyjaśnienia.
Wpływy od mieszkańców z tytułu tak
zwanej ,,opłaty śmieciowej” są systematyczne, blisko 90 procent reguluje
w terminie swoje należności, można
płacić kwartalnie ale też miesięcznie.
JN

w godzinach od 19.00. Nauka gry na
instrumentach klawiszowych i gitarze
klasycznej i akustycznej odbywać się
będzie w poniedziałki i piątki.
Szczegółowe informacje można
uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46, 857-82-60.
JN

Gminna Biblioteka Publiczna
To kolejny rok z rzędu, kiedy to
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej
Woli otrzymuje dotację z Biblioteki
Narodowej na doposażenie placówki
w książki. Tym razem dotacja sięga
6500 złotych.
Jedną trzecią tej kwoty placówka
ma przeznaczyć na zakupy- potrzeby
najmłodszych czytelników. - Chcemy
kupić nowości wydawnicze- mówi kie-
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rownik Halina Krajewska. W planach
zakup biografii, pozycji naukowych.
Coraz większą popularnością cieszą się też e- buki. To bardzo wygodna forma korzystania z najnowszych pozycji na rynku. Z własnego
budżetu w tym roku biblioteka na
zakupy książkowe przeznaczy około
15000 złotych.
JN
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Wakacje z piłką
Nie wszyscy spędzają wakacje
na wczasach i obozach. W tym roku
Wakacyjna Liga Sportowa, zorganizowana przez Dom Kultury w Żabiej
Woli, skupiła na żabiowolskim „Orliku” dwie grupy młodych osób, które
przez kilka tygodni rozgrywały mecze
piłki nożnej i pilnie trenowały pod
okiem Pawła Promowicza, prowadzącego Wakacyjną Ligę.
Oprócz spotkań meczowych zawodnicy próbowali swoich sił w zawodach, pozwalających im pochwalić
się umiejętnościami kształtowanymi

podczas spotkań ligowych. W konkurencji techniki strzałów na bramkę
oraz slalomu z piłką najlepszy był
Szymon Różycki, zaś w dziedzinie
strzałów z dystansu – Bartek Szypczak.
Zawodnicy drużyn biorących
udział w rozgrywkach oraz zdobywcy
ligowych tytułów nagrodzeni zostali
podczas „Święta Chleba” – dożynek,
które odbyły się 1 września w Żabiej
Woli.
JW

Umowa na budowę przyłączy
Wójt Gminy podpisała umowę na
45% dofinansowanie ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
budowy ponad 130 przyłączy kanalizacyjnych, w ramach realizacji projektu „Budowa podłączeń budynków

mieszkalnych do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie Gminy
Żabia Wola w miejscowościach Żabia
Wola i Huta Żabiowolska”.
Z uwagi na brak zainteresowania
wykonawców oraz wysokie ceny ofert,
dopiero 5 postępowanie przetargowe

zakończyło się wyłonieniem wykonawcy przedmiotowego zamówienia
publicznego.
Obecnie Wykonawca przystąpił do
opracowywania dokumentacji i budo-

wy przyłączy w Żabiej Woli w ulicach:
Chełmońskiego, Leśnej, Krótkiej,
Środkowej, Ślaskiego, Głównej, Warszawskiej.
ET

Żaba w nazwie to wyróżnienie i zobowiązanie
Na zaproszenie władz miejscowości Žabeň- gdzie spotkali się Czesi
i Słowacy pochodzący z miejscowości mających żabę w nazwie- udali
się przedstawiciele Żabiej Woli. Go-

spodarze zapewnili świetną atmosferę, ciekawy program oraz utrzymanie
na miejscu. Z transparentem „Żaba
nie zna granic” żabiowolanie przyłączyli się do dorocznych spotkań. Nasi
dzielni strażacy i urocze panie zawojowali plac spotkań.
Pomysł rodem z Żabiej Woli, doświadczenia naszego Muzeum ŻabyDomu Kultury widocznie spodobały
się naszym południowym sąsiadom,
bo wkrótce odwiedził Żabia Wolę sołtys (w Czechach to starosta Žabeň), by

rozmawiać o przyszłych spotkaniach.
Żabiowolanie mieli niemal gotowe projekty. Już na spotkaniu sołtysów (7.XI)
zarysowała się możliwość spotkania
europejskich „żabek”- czyli przedstawicieli wsi z wielu państw mających
żabę w nazwie, w naszej Żabiej Woli.
Jeśli finansowanie pojawi się z zewnątrz
a goście przyjadą na własny koszt Żabia
Wola stanie się „żabią stolicą” Europy.
Spotkaniu przyświecać będzie szczytny cel ochrony środowiska, opieka
i ochrona niezwykle pożytecznych,

a bezbronnych zwierząt. Wstępne hasło,
które mogłoby być mottem żabiego europejskiego zlotu to: Żaba w nazwie to
wyróżnienie i zobowiązanie.
AJ

Projekty edukacyjne w szkołach Gminy Żabia Wola
Nauczyciele żabiowolskich szkół,
pedagodzy, samorządowcy i ludzie,
którzy chcą, by dzieci uzyskiwały jak
najlepsze rezultaty w nauce dbają
o to poprzez realizację projektów
edukacyjnych. W wakacje zakończył
się jeden realizowany w Szkole Podstawowej w Józefinie, przed nami
kolejne dwa.
Jak informuje dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych Ju-

styna Wodnicka- Żuk przed nami zadania pod nazwą: ,,Indywidualizację
czas zacząć” oraz ,,Akademia małego
inżyniera”- realizowany w partnerstwie Gminy Żabia Wola z firmą Ewy
Bednarek -Mały inżynier.
Projekt ,,Indywidualizację czas
zacząć” współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do 133 uczniów

i uczennic klas I- III gimnazjum w Józefinie oraz szkół w Skułach i Ojrzanowie. Projekt potrwa do czerwca
przyszłego roku. Opieka skierowana
jest zarówno do dzieci bardzo zdolnych jak i tych uczniów, którzy mają
problemy z nauką. W szkołach stworzone zostaną warunki wspomagające indywidualną pracę z uczniem,
poprzez wyposażenie bazy szkół
w niezbędne materiały dydaktyczne.
W ramach projektu realizowane będą
zajęcia dodatkowe między innymi:
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne, matematyczne, artystyczne, zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu, lekcje językowe.
Tymczasem projekt ,,Akademia małego inżyniera” obejmie 155 uczniów
i uczennic ze szkół w Józefinie, Sku-
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łach, Ojrzanowie. To dodatkowe zajęcia
z elektroniki, robotyki, ciekawe eksperymenty, zajęcia przyrodnicze, pokazy
chemiczne i fizyczne, doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz
szkół podstawowych, zajęcia z języka
angielskiego, zajęcia z technik pamięci. To bardzo interesujące uzupełnienie programu edukacyjnego szkół.
JN

7

„Kapliczki - modlitwy zdrożone, żniwne, ludowe” - nowa publikacja
Właśnie ukazała się ciekawa pozycja wydawnicza, książki pt. „Kapliczki - modlitwy zdrożone, żniwne, ludowe”.Celem Stowarzyszenia
Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki
,,Dziedzictwo” było stworzenie publikacji pokazującej walory kulturowe
i przyrodnicze Ziemi Chełmońskiego, ale w sposób inny niż jest to
zwykle ujmowane w przewodnikach
turystycznych. Stowarzyszenie po-

przez wydawnictwo pokazało teren
Mazowsza Zachodniego przez pryzmat kapliczek, krzyży i drewnianych
kościółków, które w sposób niezwykły wkomponowane są w tutejszy
krajobraz. Kapliczki wznoszone przy
drogach w celach wotywnych, dziękczynnych i obrzędowych nadal cieszą
oczy odwiedzających ten teren.
Publikacja jest bogato ilustrowaną,
ciekawą pod względem graficznym
wizytówką regionu. Zdjęcia, tekst
i forma plastyczna publikacji przyczynią się do promocji i popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych Mazowsza Zachodniego.
Zwiedzając te tereny skupiamy się
na miejscach, które są opisywane
w każdym przewodniku turystycz-

nym, a zbyt rzadko zwracamy uwagę
na piękno przydrożne, które opowiada
historie codzienne. Podróż, do której
zachęcają autorzy - śladami kapliczek
jest sentymentalną drogą przez życie
minionych pokoleń.
Autorami zdjęć są Wioletta i
Adam Pilorzowie, tekstu Aleksandra
Gołębiewska. W książce wykorzystano również fragmenty tekstów
laureatów konkursu organizowanego
przez Stowarzyszenie, MŁODEK i
LGD Ziemia Chełmońskiego w 2013
roku pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne”. Książkę w wersji elektronicznej
można oglądać i czytać wchodząc
na stronę www.Stowarzyszeniedziedzictwo.pl (zakładka - wydawnictwa)
natomiast w wersji papierowej książ-

ka jest obecnie nieodpłatnie przekazywana do szkół, bibliotek i instytucji
kultury na terenie Mazowsza Zachodniego. Lektura może stać się dla każdego czytelnika podróżą wyjątkową,
pełną odkryć, wspomnień, powrotów
i wzruszeń. Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
JN

Jesienny Żabiowolski Lasek idealny do spacerów i poznawania naszego środowiska
W 2012 roku oficjalnie został
otwarty, to miejsce wypoczynku, skupienia, radości z obcowania z przyrodą. Lasek Żabiowolski- projekt lokalnego samorządu zrealizowany dzięki
społecznikom oraz dotacji przyznanej
przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Chełmońskiego coraz chętniej
odwiedzany przez spacerowiczów,
rowerzystów.
Lasek znajduje się w centrum Żabiej Woli, łatwo tutaj trafić. Przy drodze prowadzącej do trasy katowickiej
umieszczona została tablica informa-
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cyjna. Należy przejść kilkadziesiąt
metrów, by znaleźć się w centralnym
punkcie. Tam znajdują się tablice, na
których wyczytać można informacje
o występujących tutaj atrakcjach
przyrodniczych.
Umieszczone tablice edukacyjne
to skarbnica wiedzy o terenie Gminy bogatym w ciekawą florę i faunę.
Świat zwierząt występujących tutaj
reprezentują motyle m. in. admirał
rusałka, ryby: szczupak, płoć, miętus, jelec oraz kiełb, a także ryby
hodowane w stawach m. in. karpie,
karasie, sandacze, sumy, okonie czy
tołpygi. Z gadów możemy na tym
ternie spotkać zaskrońca, jaszczurkę
zwinkę oraz padalca. Świat ptaków
reprezentuje m. in.: perkoz dwuczuby, czapla siwa, kaczka, kokoszka, łabędź niemy, jak również bocian biały

i czarny. Spotkać można tutaj również
jastrzębia, błotniaka stawowego,
myszołowa, kosa, rudzika, dymówkę, kawkę, sójkę, zięba, kopciuszka
i bogatkę. Natomiast w tutejszych lasach żyją sarny, dziki, jeże, wiewiórki,
szczury piżmowe, nietoperze i sarny.
Świat flory jest jeszcze bogatszy.
W korytach rzek wolno płynących
i na zbiornikach wodnych występuje
rzęsa trójrowkowa i spirodela wielokorzeniowa, rdestnica, rzeżucha
gorzka, natomiast na wodach stojących – rogatek sztywny. W zbiorowiskach szuwarowych zobaczymy
m. in. pałkę wąskolistną i szerokolistną, trzcinę pospolitą, turzycę błotną
i pęcherzykową. Na łąkach i wzdłuż
dróg śródpolnych rosną maki, babka
zwyczajna, rdest i wiechlina roczna,
natomiast roślinność leśną, która

zajmuje 1/5 powierzchnię Gminy,
reprezentują m .in. bagienny las olszowy, grąd subkontynentalny, łęg
jesionowo -wiązowy, łęg jesionowo
-olszowy, ols oraz zespół sosnowo
-dębowego boru mieszanego.
Warto przyjść do Lasku i przekonać
się jak tutaj jest pięknie i ile radości
daje przyroda.
JN
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