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Wodociąg w Żelechowie
W październiku br. Wójt Gminy Żabia Wola podpisała umowę pożyczki
na dofinansowanie realizacji zadania
pn.: „Budowa sieci wodociągowej
wraz z budową studni głębinowej w
Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych
na terenie Gminy Żabia Wola” z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ w Warszawie. Zadanie inwestycyjne jest realizowane od lipca
do grudnia bieżącego roku i obejmuje budowę studni głębinowej w

Żelechowie oraz sieci wodociągowej
w następujących miejscowościach:
Józefina - ulica Nowa, Osowiec - ulica Skrajna (Rysia) i Mirabelki, Zaręby
- ulica Słowika i Szpacza, Ojrzanów
- ulica Złotopolskich i Komety, Kaleń
- ulica Morelowa, Żelechów - ulica
Topolowa, gdzie wraz z budową sieci
wodociągowej zostanie wybudowany
rurociąg tłoczny łączący wybudowaną studnię w Żelechowie ze stacją
uzdatniania wody w Żelechowie.
Realizacja projektu ma na celu
rozwiązanie problemów i niedoborów

gminy w zakresie podstawowych inwestycji infrastrukturalnych, pozwalając na uzupełnienie brakujących
części sieci wodociągowej na obszarze gminy oraz przyczyniając się do
stymulowania życia społeczno-gospodarczego na jej terenie.
ET

Konwent mazowieckich samorządowców i stanowisko
w sprawie ,,janosikowego”
4 grudnia odbył się Konwent Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego. Dyskusja dotyczyła przede
wszystkim ,,janosikowego”, perspektywy finansowania unijnego w kolejnych latach i podziału środków NFZ.
Samorządowcy sprzeciwili się
dotychczasowej formie naliczania
,,janosikowego”, jako podatku wyrównawczego na rzecz biedniejszych
samorządów. Podatek skalkulowany
jest w taki sposób, że zakłada jedynie rozwój i wzrost dochodów gmin.
Zawodzi, kiedy następuje spadek dochodów. Wówczas wyniszcza płatni-

ka, tak jak zrobiło to z Województwem
Mazowieckim, które musi wziąć pożyczkę, żeby uchwalić budżet na
2014 rok - przypomina marszałek
Mazowsza Adam Struzik. To prowadzi
do zadłużania województwa, które
będzie się pogłębiało. Musi dojść
do zmiany systemu naliczania wpłaty
- dodaje marszałek. Podkreśla jednocześnie, że zadanie wyrównywania
rozwojowego powinien wziąć na siebie budżet państwa.
- Jeśli nie będzie woli dokonania
zmian, być może bogatsze samorządy przestaną płacić podatek i tak
wymuszą reformę – mówił podczas

spotkania burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek. - Gmina płaci
ogromne koszty ,,janosikowego” województwa, brakuje na remont drogi
nr 719, odkładana jest budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego.
Województwo nie ma pieniędzy, my
na tym tracimy- podkreśla burmistrz
Grodziska Mazowieckiego Grzegorz
Benedykciński.
dokończenie na str. 4
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Co czeka nas w przyszłym roku
Pomimo zwolnienia gospodarczego
samorządy
ą y dbają
ją o rozwój.
j Tak jjest
w Żabiej Woli. Nowe drogi, nowe inwestycje w szkołach między innymi
w Ojrzanowie
j
i Skułach, rozpoczęcie
p ę
odnowy miejscowości Żabia Wola- to
tylko niektóre zadania, zaplanowane
do realizacji w 2014 roku. Szczegóły
na stronie numer 2.
Elżbieta i Józef Strzemieczni od
pół wieku razem
Piękny jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego obchodzili Elżbieta
i Józef Strzemieczni. To okazja to
wyjątkowego spotkania, wójt gminy
Halina Wawruch wręczyła jubilatom
prezydencki medal za długoletnie pożycie małżeńskie. O szczegółach na
stronie numer 3.

15 jubileuszowy Złaz Niepodległościowy
Blisko 80 osób wzięło udział w 15 jubileuszowym Złazie Niepodległościowym w Skułach. Spotkanie
patriotyczne upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości
zapoczątkowali strażacy ze Skuł. To
oni zapraszają do siebie młodych
ludzi z terenu gminy i spoza gminy,
byy wspólnie
p
świętować.
ę
W tym
y roku
jak mówi Wacław Świdlicki goście nie
zawiedli. Wspomnienia z uroczystości
na stronie numer 6.
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Witam serdecznie Państwa, naszych Czytelników w kolejnym, tym razem świątecznym wydaniu
kwartalnika ,,Nasza Gmina Żabia Wola”.
Drodzy Państwo, jesteśmy po pierwszym ataku
zimy w naszym kraju, zbiegł się z szalejącym huraganem, który w kraju wyrządził wiele szkód. Na
szczęście u nas było dość spokojnie, choć oczywiście, strażacy mieli więcej pracy.
Szanowni Państwo, kończy się 2013 rok, dla
nas był to dobry czas, realizacji dużych inwestycji:
kanalizacji, budowy oczyszczalni ścieków, termomodernizacji obiektów. Chcemy poprawiać jakość życia naszych mieszkańców
i jednocześnie dbamy o środowisko naturalne.
Powoli przymierzamy się także do kolejnego budżetu, także wiele inwestycji
czeka nas w przyszłym roku. Będziemy remontować drogi ale też myślimy o sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie oraz o boisku sportowym

przy Szkole Podstawowej w Skułach. Mamy bezpieczną sytuację finansową,
niestety ciągle płacimy ,,janosikowe”, to duże obciążenie, któremu sprzeciwiają się samorządowcy. Podczas spotkania Konwentu Starostów, Wójtów i Burmistrzów Województwa Mazowieckiego jasno określiliśmy swoje stanowisko,
o czym również na łamach naszej gazety.
W tym numerze także o świątecznych warsztatach w Domu Kultury, Dniu
Nauczyciela o dorocznym Złazie Niepodległościowym, spotkaniu Koła Dużych
Rodzin w Żabiej Woli i pięknym jubileuszu Państwa Elżbiety i Józefa Strzemiecznych.
Życzę wszystkim dobrych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego i piękniejszego Nowego 2014 Roku. Aby spełniły się plany i marzenia.
Serdecznie pozdrawiam

Wójt Gminy Żabia Wola

Co przyniesie nowy 2014 rok w gminie Żabia Wola?
2014 rok w gminie Żabia Wola
wypełni wiele inwestycji, zaplanowanych zadań. Prowizorium budżetowe
czeka na zatwierdzenie przez Radę
Gminy. Już we wrześniu 2013 roku
czynione były przymiarki do planu
finansowego na 2014. Jak informuje
skarbnik Gminy Marlena Górniewska
w przyszłorocznych planach znalazły
się między innymi: budowa kanaliza-

cji sanitarnej, budowa podłączeń do
kanalizacji, budowa sieci wodociągowej.
W planach również przebudowa
drogi Żabia Wola- Zalesie- Musuły
(koszt ponad półtora miliona złotych). Gmina zamierza sporządzić
dokumentację wielu dróg gminnych,
rozpocząć przebudowę drogi w ulicy
Nad Lasem w Żelechowie (w przy-

szłym roku pierwszy etap, blisko dwa
kilometry drogi). Samorząd planuje budowę boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Skułach ale
również opracuje dokument konieczny do rozbudowy o salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. Gmina wesprze także powiat
grodziski i przeznaczy 300 tysięcy
złotych na poprawę szlaku komunika-

cyjnego drogi Grodzisk MazowieckiJózefina.
W przyszłym roku planowany jest
też start projektu odnowy centrum
miejscowości Żabia Wola. Przy
Domu Kultury pojawi się między
innymi plac zabaw dla dzieci, swój
nowy wygląd zyska także park.
JN

W mijającym roku sprostaliśmy niełatwym wymaganiom
Mija kolejny budżetowy rok. Samorządy odczuły kryzys gospodarczy
jednak nie zwalniają tempa inwestycyjnego. Zmalały wpływy do budżetu- przyznaje Marlena Górniewska,
skarbnik Gminy Żabia Wola.
Mija rok, w którym udało się realizować wiele zadań przy finansowym
wsparciu unijnym (ponad 5 milionów
złotych). Ponad 8 milionów złotych

samorząd przeznaczył na kanalizację, 398 tysięcy złotych kosztowała
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W tym roku
realizowana była sieć wodociągowa
za blisko 900 tysięcy złotych, GOPS
kolejny rok zapraszał do udziału
w projekcie ,,Nasza szansa”, a szkoły
realizowały projekty: „Szkoła radości
i przyjemności” oraz „Indywidualiza-

cję czas zacząć”.
Ważnymi inwestycjami były także
zadania drogowe. W mijającym 2013
realizowano: ulicę Falistą, Dworską,
Parkową w Osowcu za kwotę 580 tysięcy złotych. Udało się także poprawić komunikację w ulicy Rumiankowej i Owocowej w Nowej Bukowce
i w ulicy Północnej w Skułach za
1956 tysięcy złotych. Kontynuowana

była inwestycja w ulicy Nad Potokiem
w Bolesławku za 200 tysięcy złotych.
Niestety gmina także i w tym roku
zobowiązana była zapłacić ,,janosikowe” w kwocie ponad 25 tysięcy
złotych,w przyszłym roku szacunkowy koszt tego podatku wyniesie ponad 56 tysięcy złotych.
JN

Podziel się Gwiazdką i daj szansę na lepsze święta

Stowarzyszenie „SZANSA” tradycyjnie już postanowiło po raz kolejny
pomóc potrzebującym mieszkańcom
gminy Żabia Wola. To akcja organizowana przed świętami. W sklepach,
punktach na terenie gminy ustawione zostały koszyki do których można wrzucać dary. Następnie przed
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świętami członkowie stowarzyszenia
wspólnie z pracownikami Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wręczą
prezenty mieszkańcom.
W sumie jak mówi Małgorzata Kozicka prezes „SZANSY” może zostać
obdarowanych 40 osób. W akcję
włączają się także lokalne firmy jak
Univeg, który po raz kolejny oferuje
owoce. Zbiórka rozpoczęła się 6 a
zakończyła 18 grudnia. Oprócz artykułów spożywczych zbierane były
także nowe zabawki. Stowarzyszenie
to znana w gminie, prężnie działająca
organizacja.

Już teraz jej członkowie myślą
o powołaniu placówki opiekuńczowychowawczej w Słubicy w miejscu dawnej świetlicy. Tam mogłyby
odbywać się bezpłatne zajęcia dla
dzieci, ale też swoje miejsce znaleźliby rodzice. -Korytarz to doskonała
przestrzeń do prowadzenia zajęć
ruchowych, na przykład aerobiku przyznaje Małgorzata Kozicka. Najpierw jednak budynek musi zostać
wyremontowany. Taka placówka jest
bardzo gminie potrzebna, po likwidacji świetlic w Słubicy i w Skułach
(zadecydowały względy formalne)

brakuje w tej części gminy takiej
oferty. Placówkę miałaby prowadzić
wybrana w konkursie osoba, spełniająca wszystkie warunki i kryteria
pracy z dziećmi- podkreśla prezes
„SZANSY”. Małgorzata Kozicka dziękuje darczyńcom, którzy każdego
roku w ramach rozliczenia podatkowego przekazują swój jeden procent.
W tym roku do budżetu stowarzyszenia z tego tytułu wpłynęło blisko 8 tysięcy złotych. Liczy się każdy grosz,
ważne by wesprzeć ciekawe pomysły
realizowane na rzecz dzieci.
JN
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Jubileusz Elżbiety i Józefa Strzemiecznych
Elżbieta i Józef
Elżbi
Jó f Strzemieczni
S
i
i obb
chodzili 50 -tą rocznicę wstąpienia
w sakramentalny związek małżeński.
14 listopada wójt gminy Żabia Woli
Halina Wawruch wręczyła szanownej
parze Medal prezydencki za długoletnie wspólne życie.
To był wyjątkowy dzień przyznaje
pani Elżbieta. Uroniła kilka łez, przypomniała sobie bowiem ten kwiet-

niowy
i
dzień
d i ń (28 kwietnia)
k i i ) 1963
963 roku,
k
kiedy to zdecydowali się z panem
Józefem iść przez życie razem. Para
poznała się na zabawie tanecznej
w Żabiej Woli, dość szybko wpadli
sobie w oko. Tak wszystko się zaczęło. Pomimo ,że było to pół wieku
temu, pamięć przywołuje te pierwsze
chwile razem.
-Drodzy Państwo, 50 lat temu ślubowaliście sobie wierność, szacunek
i wzajemne oddanie. W pracy, w staraniach o rodzinę, w wychowaniu Waszych dzieci, wnucząt mijały kolejne
lata. W ten sposób przeszliście długą
drogę wspólnego życia, a dziś z duma
możecie spoglądać na Wasze wspólne

dokonania. Życzymy Państwu aby kolejne lata wspólnego życia były dla Was
szczęśliwe. Aby trosk i kłopotów była
jak najmniej, a jak najwięcej zdrowia
i radości - mówiła podczas uroczystości
kierownik USC Krystyna Grabowska.
Państwo Strzemieczni są bardzo
szczęśliwą rodziną, mieszkają w Zalesiu. Pan Józef jest miłośnikiem
gołębi, pani Elżbieta ceni wieś, pielęgnuje swoje gospodarstwo.
Pytani o przepis na wspólne
szczęśliwe życie, zgodnie przyznają:
miłość, obowiązek, dzieci. Sami wychowali ich trójkę, synów: Grzegorza
i Jana oraz córkę Agnieszkę. Posiadają
także dziewięcioro wnucząt i jednego

prawnuka- Aleksandra- który 2 lutego
skończy dwa latka. Wyjątkowej parze
życzymy jeszcze długich i pięknych lat
spędzonych razem w zdrowiu i radości
oraz opiece najbliższych.
JN
fot. dzięki uprzejmości rodziny

Warsztaty świąteczne w Domu Kultury
Dom Kultury w Żabiej Woli
8 grudnia, czyli tuż po Mikołajkach
zorganizował świąteczne warsztaty
dla dzieci, mamy i taty.
Zabawa na którą zaproszone
zostały całe rodziny z dziećmi
odbywała się przy choince, ko-

lędach, w atmosferze już świątecznej. Wszystkim udzielił się
bardzo dobry nastrój. Wszyscy
wspólnie tańczyli, rysowali, brali
udział w świątecznych rywalizacjach. Dzieci wspólnie z najbliższymi pisały życzenia na długiej

kartce. Nie zabrakło też słodkości
i kalambur.
Dla uczestników zabawy był to
niewątpliwie niezapomniany dzień,
wprowadzający w bożonarodzeniowy
nastrój.
JN

Szpital Zachodni doceniony w rankingu ,,Rzeczpospolitej”
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim bezkonkurencyjny na Mazowszu- to wynik rankingu dziennika
,,Rzeczpospolita”. 8 listopada 2013
roku w publikacji dziennika „Rzeczpospolita”, w specjalnym dodatku do
wydania ukazały się wyniki X edycji
Rankingu Najlepszych Szpitali Rzecz-

pospolitej. Aby znaleźć się w czołówce „złotej setki”, szpital musiał
uzyskać, co najmniej 725 punktów
oceniających zarządzanie szpitalem, jakość opieki, komfort pobytu
pacjenta, opiekę medyczną, jakość
usług, zdarzenia i skargi, posiadane
certyfikaty jakości.

Szpital
Zachodni
zdobył
841,6 punktów, co pozwoliło na
zajęcie I miejsce wśród szpitali na
Mazowszu. W rankingu szpitali zabiegowych wielospecjalistycznych
i onkologicznych Szpital zajął XVIII
miejsce, spośród wszystkich szpitali w całej Polsce uczestniczących

w rankingu i jednocześnie pierwsze w tym rankingu -z całego województwa mazowieckiego.
To duma dla nowoczesnej placówki, spełniającej wysokie standardy.
-Dziękuję wszystkim pracownikommówi dyrektor Krystyna Płukis.
JN

Nowy szef żabiowolskiego Posterunku Policji
1 listopada w Komisariatach Policji w Milanówku, Jaktorowie i Posterunku Policji w Żabiej Woli nastąpiły
zmiany na stanowiskach kierowniczych. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim dotychczasowy Komendant

Komisariatu Policji w Milanówku asp.
szt. Mirosław Borkowski będzie pełnił
służbę w dyspozycji Komendanta Powiatowego. Na jego miejsce powołany został dotychczasowy Komendant
Komisariatu w Jaktorowie- asp. szt.
Robert Skirski. Te zmiany podyktowane są potrzebami służby w związku
z decyzją komendanta milanowskiego
komisariatu o odejściu na emeryturę.
Obowiązki Komendanta Komisariatu
Policji w Jaktorowie powierzone zostały dotychczasowemu Kierownikowi Posterunku Policji w Żabiej Woli-

asp. szt. Cezaremu Lesiewiczowi,
którego obowiązki czasowo będzie
pełnił dotychczasowy dzielnicowymł. asp. Piotr Zarębski.
Podczas spotkania w grodziskiej
komendzie powyższe decyzje zostały
ogłoszone policjantom i przedstawicielom samorządów.
Mł. Asp. Piotr Zarębski w Żabiej
Woli pracuje od 16 kwietnia 2012
roku, wcześniej pełnił służbę w Mszczonowie (8 lat), w Puszczy Mariańskiej (2 lata) i w Żyrardowie ( 2 lata).
Nowy komendant Posterunku Policji
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w Żabiej Woli kieruje pracą trzech
policjantów i jak mówi pomimo
ciężkiego i wymagającego zawodu,
wykonywanie obowiązków przynosi
satysfakcję .
JN
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Konwent mazowieckich samorządowców i stanowisko w sprawie ,,janosikowego”
dokończenie ze str. 1
Nie jesteśmy przeciwko pomaganiu ale nie kosztem innych. Pomagajmy tak, aby można było nam także
bezpiecznie funkcjonować- mówią
zgodnie samorządowcy. Halina Wawruch, wójt Żabiej Woli od lat podkreśla wysokie koszty podatku, jaki gmina musi wypłacać. W samym 2013
roku Żabia Wola zapłaciła z tego tytułu 25379 złotych, za rok kwota będzie
wyższa i wyniesie- 56018 złotych,
w 2011 roku gmina była zmuszona
odprowadzić aż 327000 złotych. Pieniądze przeznaczane na rzecz innych
samorządów, mogłyby pozostać
w gminie i służyć jej mieszkańcomprzyznaje wójt Halina Wawruch.
Samorządowcy przyjęli wspólne
stanowisko w którym wyrażają głęboki niepokój sytuacją finansową Województwa Mazowieckiego. Ich zdaniem utrzymanie aktualnego sposobu
naliczania tego podatku grozi para-

liżem funkcjonowania województw,
powiatów, miast i gmin osiągających
wyższe dochody, a nawet skazanie ich
na bankructwo. Stanowisko zostało
przesłane do posłów, senatorów, ministerstw oraz kancelarii Premiera RP.
Justyna Napierała
Tekst stanowiska samorządowców
Samorządowcy zebrani na wspólnym posiedzeniu Konwentu Starostów
oraz Konwentu Wójtów, Burmistrzów
oraz Prezydentów Województwa Mazowieckiego wyrażają daleko idące
zaniepokojenie systemem naliczania
janosikowego i jego destrukcyjnym
wpływem na finanse samorządów.
System ma wady i wielu samorządom nie pozwala normalnie funkcjonować. Objawia się niedoinwestowaniem infrastruktury drogowej,
wstrzymaniem wielu znaczących
inwestycji i negatywnie wpływa na
bezpieczeństwo mieszkańców.
Podatek ,,janosikowy” w obecnym
kształcie postrzegany jest przez samorządy jako kara za dobre gospodarowanie, a na jego wady wskazał
również Trybunał Konstytucyjny.
Nie jesteśmy przeciwni dzieleniu
się dobrobytem, wręcz przeciwniebiedniejszym samorządom trzeba
pomagać, ale obecnie funkcjonujący

system zwiększa liczbę samorządów ubogich i niedoinwestowanych.
Szczególnie jest to widoczne na
Mazowszu i na przykładzie Województw Mazowieckiego, które tylko
do sierpnia 2013 r. dokonało wpłaty
6.221.904.982 złotych do budżetu
państwa i jest podstawowym płatnikiem ,,janosikowego” dla województw. Tak ogromna redystrybucja
dochodów Województwa Mazowieckiego i jego obecna sytuacja finansowa ujawniła w sposób szczególnie
jaskrawy słabość obecnego systemu
wpłat korekcyjno- wyrównawczych,
polegający na braku proporcjonalności między obowiązkiem wspierania
biedniejszych samorządów a możliwością skutecznego wykonywania
własnych zadań.
Spadek potencjału Województwa
Mazowieckiego stał się już faktem
i również dla nas jest on niepokojący.
Niebawem rozpocznie się realizacja
nowej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej na lata 2014 - 2020,
tymczasem osłabione finansowo Województwo Mazowieckie nie jest już
w stanie zgromadzić koniecznego na
wkłady własne do projektów- finansowania, a co za tym idzie, nie wykorzysta funduszy adresowanych specjalnie dla Mazowsza. Niestety dotknie

to głównie mieszkańców Mazowsza
i przedsiębiorców mających tutaj
swoje siedziby. To przede wszystkim
Mazowszanie nie będą mogli liczyć
na nowe projekty w zakresie połączeń
drogowych, rozwoju przedsiębiorczości, transportu przyjaznego środowisku
(kolej i transport publiczny), cyfryzacji
kraju (szerokopasmowy dostęp do
Internetu, e-usługi administracji) czy
działania z zakresu wyłączenia społecznego i aktywizacji zawodowej.
Rażąco niesprawiedliwy dla Mazowsza jest również poziom finansowania opieki zdrowotnej przez
NFZ szczególnie w zakresie opieki
szpitalnej. Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego opłacają składki
zdrowotne w wysokości ok. 11 mld
zł., natomiast do ich dyspozycji pozostaje tylko 9 mld. zł.
Dlatego też zwracamy się do
wszystkich organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej z wielkim apelem
o jak najszybsze zmiany obecnych
przepisów. Brak tych zmian postawi
szereg samorządów na marginesie,
z którego niedostępne będą dla nich
środki unijne nowej perspektywy na
lata 2014-2020, gdyż nie będą one
w stanie zapewnić nawet udziału własnego dla projektowanych przedsięwzięć.

prowadzonej przez uczniów szkoły.
Na szczęście pan Trojanowski nie
odmówił, co pozwoliło dociekliwym
młodym dziennikarzom na zadawanie
wielu nurtujących ich pytań.
Zorganizowane
przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej
Woli spotkanie usatysfakcjonowało wszystkich. Uczniowie chętnie
skorzystali z możliwości zdobycia
nowych, ciekawych doświadczeń.
Podobne wrażenie odniósł również
nasz gość – wyrażający się w bardzo

pozytywny sposób zarówno o szkole,
jak i o jej uczniach, zaskakujących go
poziomem wiedzy oraz aktywnością
podczas spotkania autorskiego.

Tomasz Trojanowski odwiedził czytelników!
Tomasza Trojanowskiego nie trzeba
chyba przedstawiać żadnemu z wnikliwych czytelników prozy dla dzieci
i młodzieży. Autor „Kocich historii”
czy „Misji Lolka Skarpetczaka” jest
znany w gronie małoletnich Żabiowolan, to też informacja o wizycie
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie
wywołała falę radości. Dzieci wprost
nie mogły doczekać się przyjazdu
człowieka, który stworzył postacie
z dobrze znanych im książek.

Spotkanie przebiegało w niecodziennej atmosferze. Pisarz mówił
o wyobraźni i jej roli w swoim życiu. Monolog szybko zamienił się
w dyskusję, która zaskoczyła nawet
naszego gościa! Dzieci nie tylko wypytywały o dalsze losy bohaterów, ale
także wzięły aktywny udział w proponowanej przez pana Trojanowskiego
zabawie związanej z wyobraźnią…
Prawdziwym zaskoczeniem dla naszego gościa była prośba o udzielenie wywiadu dla szkolnej gazetki,

,,Nasza szansa”- kolejna edycja projektu dobiegła końca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli od 2012 roku
realizuje projekt pn. ,, Nasza szansa”.
To wsparcie dla rodzin w których występuje niepełnosprawność. Kolejna edycja projektu dobiegła końca,
w pierwszym kwartale przyszłego
roku planowana jest nowa rekrutacja, bowiem zadanie to realizowane
będzie także w 2014. Osoby biorące

4

udział w zajęciach nie ponoszą za nie
odpłatności. Oferowane są im między
innymi spotkania z trenerem terapeutą, doradcą zawodowym i specjalistą
ds. uzależnień, Ponadto uczestnikom
zaproponowano kurs samoobrony,

zajęcia z wizażu oraz szkolenie jak
zarządzać domowym budżetem.
Docelowo zaplanowano udział
w programie 28 beneficjentów.
Uczestnicy bardzo chwalą sobie organizację i typ szkoleń, nie ma również

problemu z zebraniem chętnych.
Warto nadmienić, że w związku
z realizacją projektu systemowego,
GOPS w Żabiej Woli został wyróżniony jako jednostka przygotowana do
działań aktywnej integracji. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa
Mazowieckiego odebrała Pani Teresa
Fabiszewska, Kierownik Ośrodka.
JN
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Jest nas teraz więcej!
O blisko 3 procent w stosunku
do ubiegłego roku wzrosła liczba zameldowanych mieszkańców
w gminie Żabia Wola- informuje

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Krystyna Grabowska. W stosunku
do analogicznego 2012 Żabia Wola
liczy o 207 więcej zameldowanych

osób, czyli w sumie jest już 7520
mieszkańców.
W tym roku ludzie chętniej niż w zeszłym zwierali związki małżeńskie, udzie-

lonych zostało ponad 30 ślubów, ostatnie
dwa w tym roku planowane są w Sylwestra - wylicza Krystyna Grabowska.
JN

Jolanta Huebner Kawalerem Orderu Uśmiechu
Jolanta Huebner- Polka, mieszkająca w Kanadzie została kolejnym
Kawalerem Orderu Uśmiechu. Tytuł
przyznaje kapituła na wniosek dzieci. Pani Jolanta całe życie poświęca
właśnie najmłodszym, pracuje w harcerstwie. Uroczystość odbyła się
30 października w Szkole Podstawowej w Józefinie. Druhna Jolanta pracuje społecznie w strukturach harcerstwa polskiego poza granicami kraju

ponad 17 lat. Na swojej harcerskiej
drodze dokonała wiele godnych naśladowania czynów organizując dziesiątki biwaków letnich i zimowych,
wycieczek, obozów i kolonii harcerskich, wychowując jednocześnie
setki harcerzy, harcerek i instruktorów
harcerstwa polskiego. Jako specjalistka od zuchów wykazała się doskonałą organizacją wielu kominków,
przedstawień i kolonii zuchowych.

Jest bardzo lubiana przez młodzież
harcerską, co powoduje bliski kontakt tej młodzieży z organizacją. Dała
się poznać jako przemiła i wesoła
osoba, która językiem polskim propaguje wśród młodzieży krzewienie
polskości, tradycji i historii Polski.
Dokłada wszelkich starań, aby każde dziecko miało miłe wspomnienia
i radość z każdego przedsięwzięcia,
w którym bierze udział. Pracuje i bawi
się z dziećmi nie dlatego, że musi,
ale dlatego, że sprawia jej to wielką
przyjemność. Zdobyła również duże
uznanie i sympatię wśród rodziców,
którzy powierzają jej swoje dzieci.
Druhna Jolanta obecnie jest sekretarzem i kierownikiem wydziału
zuchowego Komendy Chorągwi ZHR

w Kanadzie. Pełniąc swoją służbę stoi
na stanowisku kultywowania tradycji
harcerstwa polskiego, historii i kultury polskiej.
Jolanta Huebner przyznała, że
szkoła w Józefinie na stałe zagości
w jej sercu i będzie częścią tej społeczności. Tradycyjnie nowa odznaczona musiała pokazać, że jest dzielna, uśmiech z jej twarzy nie zniknął
nawet po wypiciu soku z cytryny.
JN

2014 rok poświęcony pamięci Józefa Chełmońskiego
6 kwietnia 2014 roku przypada
setna rocznica śmierci wybitnego
malarza Józefa Chełmońskiego. Artysta dużą część swojego życia związał
z Mazowszem, po powrocie z Paryża
zamieszkał w dworku w Kuklówce.
Chełmoński urodził się w 7 listopada
1849 roku w Boczkach, zmarł w 1914
roku w Kuklówce w gminie Radziejowice. Spoczął na cmentarzu w Żelechowie w gminie Żabia Wola.
Samorządy: Żabiej Woli, Radziejowic, Grodziska Mazowieckiego
i Łowicza chcą wspólnie 2014 rok
poświęcić pamięci wybitnego malarza i artysty zakochanego w mazowieckim krajobrazie. To tutaj na
Mazowszu, w Kuklówce ciągle stoi
dom Chełmońskiego, mieszka w nim
dziś prawnuk artysty- Stanisław Aust,
w radziejowickim pałacu znajduje się
największa wystawa stała prac Józefa
Chełmońskiego, tu tutaj także zobaczyć można ukochany przez Papieża

Polaka Jana Pawła II obraz ,,Krzyż
w zadymce”.
Dom Kultury w Żabiej Woli prezentuje stałą wystawę poświęconą
Józefowi Chełmońskiemu p.n. Drogi
i bezdroża - od Kuklówki, przez Radziejowice, Ziemię Żabiowolską do
Ojrzanowa.
Obchody roku Chełmońskiego mają
być wyjątkowe. Odbyło się pierwsze
spotkanie organizacyjne przedstawicieli samorządów i organizacji oraz
rodziny artysty. Warszawska Akademia Sztuk Pięknych zamierza ogłosić
konkurs dla studentów i absolwentów
warszawskiej i krakowskiej uczelni- konkurs, którego inspiracją będą
dzieła Chełmońskiego. Najprawdopodobniej w radziejowickim pałacu
zorganizowana zostanie wystawa nadesłanych prac. W planach impreza
plenerowa w czerwcu w Grodzisku
Mazowieckim oraz spacer szlakiem
malarza, który zamierza zorganizować

Aleksandra Biniszewska, właścicielka
Muzeum Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich w Kuklówce.
W zeszłym roku żabiowolskie
stowarzyszenie Szansa razem z samorządem oraz LGD Ziemia Chełmońskiego, wspólnymi siłami odnowili pomnik malarza na cmentarzu
z Żelechowie. Dziś przyjeżdżają tutaj
wycieczki, by oddać hołd wielkiemu
artyście. Pamięć o nim żywa jest
w gminie, Gimnazjum w Józefinie
nosi imię malarza z Kuklówki. Młodzi
ludzie na co dzień mogą inspirować
się jego twórczością.
JN
Józef Chełmoński- uznany za najwybitniejszego przedstawiciela polskiego realizmu. Nie od razu zdobył
uznanie w kraju i poza jego granicami. Przebywał w Monachium i Paryżu,
ale zawsze był wierny sobie, swojej
sztuce, pracował wedle swojej wizji,
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czerpał z tematów niezmiennie związanych z Polską: polski pejzaż, polskie
sceny rodzajowe, wspaniałe konie,
rozpędzone „czwórki” . Do najbardziej znanych należą dzieła: „Sprawa
przed wójtem”( 1873 r.), „Babie lato”
(1875), „Czwórka”,(1881 r.) „Napad
wilków”,(1883 r.), „Przed karczmą”,
(1877 r.). Po sukcesach jakie odniósł
w Paryżu, artysta w 1887 r. wraca
do kraju i osiada ostatecznie w Kuklówce. Powstają tutaj wybitne dzieła
tak jak między innymi: „Kuropatwy
na śniegu” (1891 r.), „Bociany”
(1900 r.). Chełmoński maluje również obrazy o tematyce religijnej jak
„Pod twoją obronę”, „Krzyż w zadymce” (1907 r.).
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15 jubileuszowy Złaz Niepodległościowy
Blisko 80 osób wzięło udział
w 15 jubileuszowym Złazie Niepodległościowym w Skułach. Spotkanie
patriotyczne upamiętniające niezwykłe wydarzenie- odzyskanie przez Polskę Niepodległości zapoczątkowali
strażacy ze Skuł. To oni zapraszają do
siebie młodych ludzi z terenu gminy
i nie tylko, by wspólnie świętować.

W tym roku jak mówi Wacław Świdlicki goście nie zawiedli, przyjechali
przedstawiciele powiatu pruszkowskiego, siedleckiego i z Małopolski. Impreza rozpoczęła się w piątek
8 listopada. Tego dnia zaplanowano
wiele gier i zabaw w terenie, wyprawę
turystyczno- historyczną z zadaniami.
Wieczorem odbyła się dyskoteka.
W niedzielę strażacy zaproponowali
spartakiadę, można było też zmierzyć
swoje siły w piłce nożnej czy w siatkówce. Tradycyjnie już po zmroku
odbył się wieczorek patriotyczny,
przybył na niego i deklamował wiersz
Zdzisław Bartoszewski -syn byłego
wójta Skuł. Ze wzruszeniem mówił

o historii, o Niepodległej.
W poniedziałek całość spotkania
zakończyła uroczysta Msza Święta
odprawiona w samo południe. - Ta
uroczystość integruje ludzi, zawiązują się nowe przyjaźnie, które czasem trwają całe lata- przyznaje Wacław Świdlicki, który już zaprasza
na 16 Złaz Niepodległościowy, jaki
odbędzie się 2014 roku.
JN

Co zrobić gdy ukradną nam dowód osobisty?
Kieszonkowcy nie próżnują, w każdej chwili możemy stać się ich ofiarą.
Najczęściej kradną portfele a w nich
znajdują się zwykle pieniądze, dokumenty czy karty bankomatowe.
Policja ostrzega, by pod żadnym pozorem na odwrocie czy w pobliżu kart
nie znajdował się do nich pin.

Zwykle podczas kradzieży tracimy
także dokumenty, wśród nich niezwykle cenny dowód osobisty. Od
razu należy ten fakt zgłosić policji,
by nikt nie zrobił z niego użytku. Po
wizycie na policji należy odwiedzić
Urząd Gminy, by tam także zastrzec
i poinformować o kradzieży. Zostanie

nam wydany dokument, który będzie
służył jako identyfikacja tożsamości
chociażby w banku.
W tym samym czasie uruchomiona zostanie procedura anulowania
skradzionego dowodu. Tak więc należy powtórnie wyrobić dokument.
Potrzebne do tego są dwie fotografie

oraz wypełniony wniosek- informuje
Krystyna Grabowska z Urzędu Gminy
w Żabiej Woli. Na nowy dowód czeka
się do miesiąca czasu (ustawowo),
zwykle otrzymujemy go wcześniej.
Wyrobienie dowodu osobistego nic
nas nie kosztuje.
JN

A2 „Grodzisk Maz.” z trasą krajową
nr 8 relacji Warszawa – Katowice,
o długości 3,43 km, z wkładem
własnym gm. Grodzisk Maz. w wysokości – 8,991 mln zł i z dofinansowaniem w wysokości – 3,0 mln
zł oceniony na 29,00 pkt.
Poza listą projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły
się następujące projekty:
- Przebudowa drogi 1505 Grodzisk
Maz. – Józefina odc. II – o długości 1,427 km, z wkładem własnym
powiatu grodziskiego w wysokości
– 2,744 mln zł i z dofinansowaniem w wysokości – 2,744 mln zł
oceniony na 30,80 pkt,
- Przebudowa drogi 1505 Grodzisk

Maz. – Józefina odc. III – o długości 1,373 km, z wkładem własnym
powiatu grodziskiego w wysokości
– 2,189 mln zł i z dofinansowaniem w wysokości – 2,189 mln zł
oceniony na 30,40 pkt,
- Przebudowa ulicy Pomorskiej na
terenie gm. Jaktorów – o długości
1,046 km, z wkładem własnym powiatu grodziskiego w wysokości –
2,917 mln zł i z dofinansowaniem
w wysokości – 2,818 mln zł oceniony na 30,00 pkt.
Kwota dofinansowania rządowego
dla województwa mazowieckiego wynosi 24 mln zł. Zakwalifikowane wnioski obejmują łącznie 430 km dróg.
JN

Patrole policji oraz straży sprawdzają pustostany i altany ogródkowe,
ale nie docierają do wszystkich. Na
pewno nie dotrą też do osób samotnych, które mają swoje mieszkania,
ale żyją w nieogrzewanych pomieszczeniach. Również takie osoby mogą
spędzić chłody w specjalnych ośrodkach, takich jak choćby Dom Samotnej Matki w Gąbie. Nikt nie musi
zamarznąć zimą, jeśli w porę powia-

domimy odpowiednie służby.
Niestety, co roku w Polsce odnotowywane są przypadki zamarznięć
osób bezdomnych i samotnych.
JN

Co dla nas z funduszu drogowego?
Znana jest już lista rankingowa samorządowych wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach tak zwanej ,,schetynówki”, czyli
„Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Do
rozpatrzenia było 195 złożonych
wniosków, 5 zostało odrzuconych
ze względów formalnych. Wojewoda
mazowiecki zarekomendował do dofinansowania 22 wnioski. Wśród nich
znalazły się inwestycje planowane
w powiecie grodziskim:
- Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej
w Jaktorowie, z wkładem własnym
gm. Jaktorów w wysokości –
2,225 mln zł i z dofinansowaniem

w wysokości – 2,225 mln zł oceniony na 31,20 pkt,
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w gm. Żabia Wola przez przebudowę drogi
gminnej nr 150604W relacji Żabia
Wola – Zalesie – Musuły etap II,
o długości 2,23 km, z wkładem
własnym gm. Żabia Wola w wysokości - 1,502 mln zł i z dofinansowaniem w wysokości – 1,502 mln
zł oceniony na 30,00 pkt, -Poprawa spójności układu komunikacyjnego w Grodzisku Maz. Przez
modernizację ciągu dróg gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa,
ul. Orła, ul. Widokowa) stanowiących połączenie węzła autostrady

Nie pozwólmy bezdomnym zamarznąć!
Policja i Strażacy apelują do
mieszkańców, by reagowali na widok
osób bezdomnych, które same mogą
nie przetrwać chłodów i zimy. Aby
uratować komuś życie, wystarczy zadzwonić pod nr alarmowy 112.
W ośrodku Markot - Monar w Oryszewie czeka kilkadziesiąt miejsc na
osoby bezdomne i samotne, które
same nie przetrwają zimy. To jednak
nie jedyne miejsce. W razie potrze-
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by takie osoby przyjmą też stołeczne
schroniska i noclegownie oraz inne
ośrodki znajdujące się na Mazowszu.
Najważniejsze, by nie wyganiać osób
bezdomnych z ciepłych pomieszczeń, ale powiadamiać służby, dzwoniąc pod nr tel. 112 lub bezpośrednio
na policję. Służby są odpowiednio
przeszkolone, by udzielać takiej pomocy potrzebującym i przewieźć je
w bezpieczne miejsce.
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Poszukiwania i oferty na Targach Pracy w G
Grodzisku Mazowieckim
Po raz czwarty już lokalni przedsiębiorcy, osoby poszukujące pracy ale
też przedstawiciele instytucji takich
jak chociażby Zakład Ubezpieczeń
Społecznych czy Urząd Skarbowy
spotkali się 17 października na Targach Pracy.
Organizatorem Targów był trady-

cyjnie Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, każde Targi
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy przychodzą na
nie z ofertami, jest możliwość zostawienia swojego CV i bezpośredniego
kontaktu.
Najwięcej ofert było na stanowiska robotnicze, dominowały branże
takie jak: handel, logistyka, transport, produkcja, dużo możliwości
ewentualnego zatrudnienia dotyczyło
pracy w magazynach- mówi Hanna
Wilamowska, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy. Ciągle najtrudniej znaleźć pracę osobom po 50-tym roku
życia i absolwentom, jednak struktura

bezrobocia zmienia się.
W Urzędzie Pracy pojawiają się
też osoby o wysokich kwalifikacjach,
które piastowały wysokie funkcjedodaje dyrektor grodziskiego Urzędu Pracy. 17 października pojawiło
się 24 wystawców, w sumie do zaproponowania było 500 ofert pracy.
Z każdym rokiem spotkanie cieszy się
coraz większą popularnością nie tylko
mieszkańców powiatu grodziskiego
ale też ościennych miejscowości.
JN
W gminie Żabia Wola zarejestrowanych jest 211 bezrobotnych,
w tym 109 - kobiet, 196 - to osoby

o szczególnej sytuacji na rynku pracy, 37 osób nie przekroczyło 25 lat,
69 osób ukończyło 50 rok życia,
66 osób- to długotrwale bezrobotni. Na koniec października w powiecie grodziskim zarejestrowało
się 2540 osób bez pracy, w tym
1300 kobiet i 1240 - mężczyzn.

Przyjdź do Domu Kultury - warto!
W Domu Kultury w Żabiej Woli organizowane są następujące zajęcia:
• nauka gry na instrumentach klawiszowych;
• nauka gry na gitarze;
• nauka
tańca
nowoczesnego
(wg grup zaawansowania);
• zajęcia plastyczne - filcowanie,
quilling, decoupage, rysunek
i malarstwo;
• zajęcia samoobrony dla dzieci;
• zespół muzyczny dla młodzieży.
W Domu Kultury w Żabiej Woli działają następujące kluby:
• Klub Seniora;
• Maluchowo;
• Koło Gospodyń Wiejskich;
• Koło Brydżowe.
W salach Domu Kultury w Żabiej
Woli odbywają się również spotkania
grup z terenu gminy, sesje Rady Gminy, szkolenia i spotkania Stowarzyszeń: Akademia Sportu „Żabia Wola”,
„SZANSA” i LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Z gościnności Domu Kultury
korzysta również Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, organizujący spotkania
dla zainteresowanych pracą rolniczą
oraz jej rozwojem. Odbywają się tu
również spotkania z mieszkańcami,
dotyczące inwestycji gminnych.
Dom Kultury w Żabiej Woli spra-

wuje również opiekę nad punktami
publicznego dostępu do sieci internetowej, mieszczącymi się w OSP
w Skułach oraz OSP w Żelechowie.
ZAPRASZAMY NA AEROBIK!
„Sport to zdrowie” – do tego nie
trzeba nikogo przekonywać. Często
jednak poświęcamy swój czas na pracę zawodową, życie rodzinne, pomoc
i rozrywki, zapominając o zadbanie
o sobie, własnym ciało i pozytywne
usposobienie.
Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom mieszkańców gminy, w Domu
Kultury w Żabiej Woli, za niewielką
opłatą, można uczęszczać na zajęcia aerobowe. Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek i środę, od godziny 1900.
Modny ostatnio aerobik pozwala
zachować szczupłą sylwetkę i dobre
samopoczucie przy relatywnie krótkotrwałym wysiłku fizycznym. Dlatego właśnie chcemy zachęcić wszystkich – zadbajcie o siebie!
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
W Domu Kultury w Żabiej Woli od
lat organizowane są zajęcia lingwistyczne, które cieszą się niesłabnącą
popularnością. Jest to oferta skierowana zarówno do dzieci, jak i osób
dorosłych. W salach Domu Kultury
uczą się także pracownicy firm z terenu gminy Żabia Wola. Obecnie zajęcia
prowadzone są przez szkołę językową
Perfect (język angielski i niemiecki).
Szkoła językowa Perfect:
Poniedziałek: 1500 - 1630
Wtorek: 1530 - 2100
Środa: 1500 – 2100

Czwartek: 1430 - 1800
Piątek: 1300 - 1800
Szczegółowych informacji na temat kursów językowych w Domu Kultury w Żabiej Woli udzielają instruktorzy szkoły językowej.
NAUKA GRY NA GITARZE I INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH
Od lat w Domu Kultury w Żabiej
Woli dzieci i młodzież z terenu gminy uczą się podstaw gry na gitarze
oraz instrumentach klawiszowych.
Obecnie kurs ten prowadzony jest w
poniedziałki w godzinach 1400 - 1800
oraz w piątki w godzinach 1400 - 1800.
Szczegóły dotyczących zapisów i lekcji można uzyskać w Domu Kultury.
NAUKA TAŃCA NOWOCZESNEGO
Od 2008 roku Dom Kultury w Żabiej Woli we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje kurs tańca nowoczesnego dla
dzieci i młodzieży. Lekcje prowadzi
Tatiana Filus - zawodowy choreograf,
z wieloletnim doświadczeniem w
pracy z młodzieżą. W chwili obecnej
zajęcia odbywają się w każdy piątek
od godz. 1700 do 1900. Zainteresowani
podzieleni są na grupy (w zależności
od wieku oraz stopnia zaawansowania), zaś nauka pod okiem wymagającej, ale jednocześnie skłonnej do
pomocy i wyrozumiałej nauczycielki,
nie należy do bardzo stresujących.
Szczegóły odnośnie kursu oraz zapisy w Domu Kultury.
ZESPÓŁ MUZYCZNY
Wiemy, że na terenie naszej gminy
mieszka dużo młodych, uzdolnionych muzycznie osób. Jeśli umiecie
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grać na instrumentach strunowych,
klawiszowych (lub innych), lubicie
i potraficie śpiewać, a chcecie pod
opieką profesjonalisty wykorzystać
swoje talenty, tworząc młodzieżowy
zespół muzyczny, zapraszamy do
Domu Kultury w Żabiej Woli we wtorki od godziny 1700. Naprawdę warto!
KOŁO BRYDŻOWE
Brydż jest jedną z najbardziej znanych i szanowanych gier karcianych.
Stanowi on od lat nie tylko rozrywkę
dla graczy, wymaga od grających
zdolności przewidywania i współpracy, pozwalając jednocześnie na poznanie wartości samooceny i ryzyka.
Trzeba też docenić rolę brydża jako
gry, która pozwala umiejętnie współpracować z partnerem.
Brydż uczy też dobrych manier- nie
podglądania kart sąsiada, spokojnej,
grzecznej analizy rozgrywki, a także
higieny – nie ślinienia palców przy
rozdawaniu kart, szanowania sprzętunie walenia silnie kartami o stół itd.
Od listopada 2008 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli rozpoczął działalność „Klub Brydżowy” – grupa, która regularnie gra w tę grę i uczy jej
podstaw wszystkich chętnych. Z tym
większą przyjemnością zapraszamy
do nas wszystkich, którzy chcieliby
poznać tajniki tej fascynującej gry
lub po prostu zagrać razem z innymi.
Spotkania grupy brydżowej odbywają się w każdy poniedziałek i środę
od godziny 1400 do 1800. Serdecznie
zapraszamy!
Dom Kultury w Żabiej Woli
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Zbigniew Wodecki zaśpiewał dla nauczycieli
Każdego roku żabiowolski samorząd wspólnie z Domem Kultury
zaprasza na uroczyste obchody Dnia
Edukacji Narodowej.
To dzień wyjątkowy, czas podsumowania pracy, nauczyciele otrzymują
życzenia najlepsi wyróżnienia. Uznanie dla pracowników oświaty wyraża

udział wybitnych artystów. Święto
z udziałem wybitnych artystów, tym
razem dla nauczycieli i pracowników
oświaty zaśpiewał Zbigniew Wodecki.
Przyjechał z Krakowa na zaproszenie
Domu Kultury.
Ponad godzinny koncert stał się
nie lada atrakcją, zaproszeni goście

wtórowali artyście śpiewając znane
przeboje.
Wójt Halina Wawruch życzyła wszystkim pracownikom oświaty zadowolenia, realizacji i jak najlepszych wyników
w pracy z młodymi ludźmi. W tym roku
to Urszuli Skorupińskiej przypadła nagroda wójt gminy, dyrektorzy szkół

otrzymali listy gratulacyjne. Januszowi
Wojtanowi wręczono akt nadania tytułu
nauczyciela mianowanego.
JN

– III wspólnie bawiły się przy dźwiękach muzyki, wspólnie ze Świętym
Mikołajem tańczyły i śpiewały znane
piosenki. Prawdziwym zaskoczeniem
był występ cyrku „Bravo”, wprowadzającego najmłodszych w świat
magii i kształtujący ich wyobraźnię.
Dzieci, które się nie bały, mogły nawet pogłaskać… węże, które towarzyszyły aktorom!

Zabawa była znakomita! Niesamowity Mikołaj – wodzirej – sprawił, że
każde dziecko brało udział w zabawach. Niezapomniany pociąg z dzieci
był tak duży, że wypełnił całą salę
gimnastyczną! Prezenty nie były tak
ważne, jak wspólna zabawa i integracja. Na tym właśnie polega… magia
szkolnych Świąt!
JW

W poszukiwaniu grzecznych dzieci…
W tym roku Święty Mikołaj sprawił
nam niemałą niespodziankę! Skorzystał z zaproszenia Domu Kultury w Żabiej Woli nieco wcześniej i w przeddzień swoich imienin przybył do
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie.
Dzieci były zachwycone! Na szkolnej sali gimnastycznej odbyła się
impreza, jakich mało! Dzieci z klas 0

Koło Dużych Rodzin Trzy Plus w Żabiej Woli podsumowało półtoraroczną pracę
W Żabiej Woli spotkali się członkowie Koła Dużych Rodzin Trzy
Plus. Koło spełnia rolę pomocniczą
i wspiera duże rodziny – mówi Anna
Powązka. Jego członkowie sami są
już rodzicami i wiedzą najlepiej z jakimi problemami muszą się borykać
na co dzień rodziny wielodzietne.
Członkowie żabiowolskiego Koła
w ostatnim czasie wspierali organizację imprezy- Dni Dużych Rodzin
w Grodzisku Mazowieckim, walczą
o lepszą komunikację dla swoich
dzieci. - Chcemy, żeby autobus zatrzymywał się przy Szkole Muzycznej
w Grodzisku Mazowieckim- mówi
Anna Powązka. Członkowie Koła
chcą tańszych biletów do Warszawy
dla rodzin Trzy Plus. Rozmowy w tej
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sprawie konieczne są z prywatnym
przewoźnikiem.
Osoby uczestniczące w pracach
lokalnego Koła są aktywne medialnie, biorą udział w konferencjach tematycznych. W lipcu dyskutowali na
temat ustawy śmieciowej. Chcą inicjować zabawy, uroczystości, tak by
jeszcze skuteczniej promować swoją
działalność. Będą namawiać przedsiębiorców do wprowadzania zniżek
na swoje usługi dla dużych rodzin.
Promują pozytywne wartości.
W nowym roku zamierzają podjąć współpracę ze szkołami. Tak, by
mogły się w nich odbywać spotkania
profilaktyczne jak Archipelag Skarbów czy spotkanie z zespołem Rymcerze. ‘
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ZDR 3+ chcąc być reprezentantem
rodzin stara się uświadomić całemu
społeczeństwu, że sprawiedliwe i korzystne dla rodzin rozwiązania są warunkiem rozwoju Ojczyzny. Bez silnej
i wspieranej przez państwo rodziny
Polsce grozi przyspieszone starzenie
się społeczeństwa, a w konsekwencji – pogorszenie się perspektywy
gospodarczej kraju i wszystkich jego
obywateli- podkreślają uczestnicy
spotkania w Żabiej Woli. Gmina Ża-

bia Wola od lat wspiera duże rodziny.
Samorząd stawiany jest jako wzór do
naśladowania. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław KosiniakKamysz zaprosił Wójt Gminy Halinę
Wawruch na spotkanie dotyczące
omówienia koncepcji wprowadzenia
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
Gmina ma duże doświadczenie w realizowaniu polityki prorodzinnej.
JN

KARTA DUŻEJ RODZINY
trochę statystyki
Do końca 2011 roku samorząd gminy wydał 62 rodzinom Karty Dużej Rodziny (330 kart), 25 rodzin posiadających 3 dzieci i 37 z czwórką i więcej dzieci.
Od 1 października do 31 grudnia 2012 roku -10 rodzin, 4 plus kart- 17 rodzin.
Gmina w ramach Karty współfinansuje między innymi zakup biletów do
grodziskiego Kina w 2011 roku - 298 złotych, w 2012 roku - 1.103.50 złotych, dofinansuje koszty biletu na Pływalnię Wodnik 2000 - w 2011 roku145 złotych, w 2012 roku 1.831.90 złotych, dofinansowuje koszty przejazdu komunikacją w ramach Karty 4+ w 2011/2012 - 9.858 złotych,
w 2012/2013 ( do 31 grudnia 2012r.)-5.702.68 złotych.
JN

Urlopy rodzicielskie
17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r.
o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw. Główne
zmiany wprowadzone znowelizowaną
ustawą obejmują:
- ustanowienie nowego rodzaju urlopu
przysługującego z tytułu urodzenia
dziecka- urlopu rodzicielskiego

- urlop ten przysługuje rodzicom
w wymiarze 26 tygodni;
- wydłużenie o 2 tygodnie wymiaru
dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
- umożliwienie rodzicom dzielenia
się opieką nad dzieckiem;
- zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego
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