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Ogólnopolskie i gminne karty dużych rodzin

W ramach realizacji rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych,
którego celem jest podjęcie działań,
zarówno przez właściwych ministrów,

jak i przez inne podmioty, w tym
niepubliczne, które mogą zapewnić
rodzinom wielodzietnym szczególne
uprawnienia w ramach prowadzonej działalności, od 16 czerwca na
terenie kraju wprowadzona została
ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Program ma zasięg ogólnokrajowy,
adresowany jest do członków rodzin
wielodzietnych niezależnie od dochodu i miejsca zamieszkania.
Karta oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień, jej posiadacze mogą korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju. Katalog zniżek przysługujących posiadaczom
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
znajduje się na stronie: rodzina.gov.
pl. Wykaz miejsc, w których przysługują ulgi jest na bieżąco aktualizowany.

Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać
z niej dożywotnio, dzieci – do 18
roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności, bez ograniczeń wiekowych.
Wniosek o przyznanie Karty należy złożyć w urzędzie właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej. W urzędzie Gminy Żabia Wola wnioski przyjmowane
są w pokoju nr 3, informacji na temat
funkcjonowania ogólnopolskiej Karty
Dużej Rodziny udziela Krystyna Janiszewska tel. 46 857 81 81 wew. 33,
e-mail: k.janiszewska@zabiawola.pl
dokończenie na str. 2

Pomocna dłoń potrzebna jest zawsze
Piszemy w kwartalniku „Nasza Gmina” na ten temat
często, mówimy też o tym w naszej gminie przy różnych
okazjach. Z satysfakcją, ale i niedosytem obserwuję jak
przebiegają najrozmaitsze działania na rzecz ludzi, których
pokrzywdził los. Jak pomagamy na naszym terenie tym,
którzy z różnych powodów nie radzą sobie w życiu? Zadaję
sobie to pytanie, jako kobieta, jako matka trojga „odchowanych” dzieci i jako Wójt, oczywiście.
Jestem podbudowana i wzruszona, kiedy mieszkańcy
naszej gminy hojnie śpieszą z pomocą powodzianom, kiedy udzielamy natychmiastowego wsparcia pogorzelcom.
Ale tak na co dzień, czy nie zapominamy o nieszczęściu
innych? Czy działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaspokajają choćby najpilniejsze potrzeby rodzin,
które są nią objęte? Niepełnosprawni otrzymują naszą pomoc ale czy jest ona wystarczająca?
Gmina realizuje program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, większość środków finansowych w ramach jego realizacji przeznaczanych

Od Redaktora
Witam serdecznie mieszkańców i ggości odwiedzających Gminę Żabia Wola w czerwcowym wydaniu gazety. W naszej Gminie
obchodzimy rok Józefa Chełmońskiego
z okazji setnej rocznicy śmierci malarza.
Odbywa się wiele imprez upamiętniających
twórcę, piewcę mazowieckim krajobrazów.
Jesteśmy po Dniu Patrona w Gimnazjum
w Józefinie, święcie w Domu Kultury, ale
też rajdzie rowerowym poświęconym pamięci malarza. Relacje z tych wydarzeń
znajdują
j ją sięę w ggazecie. Przeczytacie
y
też
o Festynie Żabiowolskim oraz pikniku w Ojrzanowie. W biuletynie o debacie policyjnej,
jaka odbyła się w Grodzisku Mazowieckim.
Pochwalimy się bardzo utalentowanymi,
pracowitymi uczniami naszych szkół. Kończy się rok szkolny i pora uhonorować najlepszych. W tym wydaniu o Dniu Dziecka
z Lokalnąą Grupą
pą Działania Ziemia Chełmońskiego, zaproszenie na Święto Szarlotki,
remontach dróg i naszej świetlicy „Motyle”
w Słubicy.
W gazecie wiele innych ciekawych informacji, zachęcam do lektury i życzę dobrego
wypoczynku podczas wakacji.

jest na organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży
tj. zajęcia sportowe, kulturalne. W jakimś stopniu
wyręczamy zapracowanych
rodziców - czy do wszystkich
docieramy? Czy w niewielkiej (na szczęście) liczbie
przypadków przemocy w rodzinie jesteśmy wystarczająco skuteczni?
Realizujemy program Kart Dużej Rodziny 3+ i 4+.
Udało nam się zachęcić przedsiębiorców i firmy działające na naszym terenie do włączenia się w jego realizację
poprzez zaoferowanie zniżek na swoje produkty i usługi
(więcej na temat gminnej Karty Dużej Rodziny w artykule
powyej).
dokończenie na str. 2

Pomoc Społeczna
(świadczenia pieniężne,
świadczenia niepieniężne,
praca socjalna)

Świadczenia Rodzinne
(świadczenia pieniężne: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”, zasiłek dla opiekuna)

Fundusz Alimentacyjny
(świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników
alimentacyjnych)

168 rodzin

327 rodzin

34 rodziny
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Mammografia
g
w Żabiejj Woli
Po raz kolejny do Gminy Żabia Wola przyjechał mammobus. Akcja profilaktyki zdrowotnej odbyła się w sobotę- 14 czerwca.
Od godziny 9.00 panie mogły wykonać
mammografię. Wynik badania znany będzie
za dwa tygodnie. Pacjentki otrzymają go
pocztą. Więcej na stronie numer 7.

Strażacy ćwiczyli umiejętności
Blisko stu pięćdziesięciu strażaków między
innymi z jednostki z Grodziska Mazowieckiego, Skuł, Wołomina, Mszczonowa, Kuklówki, Radziejowic wzięło udział w dorocznych ćwiczeniach bojowych na terenie OSP
Skuły. Strażacy odbyli ćwiczenia między
innymi w zabytkowym kościele w Skułach
oraz w lesie. W tych miejscach symulowane były pożary. Więcej na stronie numer 8.
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Pomocna dłoń potrzebna jest zawsze c.d.
ddokończenie
k ń
i ze str. 1
Zdajemy sobie jednak sprawę, że
wielodzietnym rodzinom np. 5+, czy
6+ trzeba pomóc jeszcze skutecznej. Szukamy tej możliwości.
Nie mamy przedszkola gminnego,
jednak dzięki świetlicom szkolnym,
świetlicy środowiskowej działającej
w OSP Skuły, oraz placówce wsparcia dziennego „Motyle” w Słubicy
Dobrej staramy się zapewnić opiekę
dla dzieci, podczas nieobecności ich

rodziców.
d i ó Lecz
L takie
ki wsparcie
i nie
i jjest
wystarczające.
Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem i Świętami Wielkanocnymi
na terenie Gminy organizowane są
zbiórki produktów spożywczych dla
potrzebujących. Czy paczki świąteczne organizowane przez Stowarzyszenie „SZANSA” to znacząca pomoc?
W budżecie rozdzieranym np. na
potrzeby komunikacyjne, wodociągi
i kanalizację, oświetlenie i utrzymanie

czystości, trudno znaleźć nadwyżkę,
najczęściej jest niedostatek środków.
Dlatego apeluję do Czytelników „Naszej Gminy”, do mieszkańców naszej
Gminy - znajdźmy czas i chęć pomocy
tym, którym w życiu los nie sprzyjał,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
Wyciągnijmy do nich pomocną dłoń.
Gmina, jako urząd poprze inicjatywy
bądź hojność Państwa.
Sądzę, że wielu naszych mieszkańców odpowie na mój apel. Czekamy

na tych, którym los innych nie jest
obojętny! Jak możecie być pomocni
zapytajcie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o apel „Podaj pomocną dłoń !”
P.S. Polecając Czytelnikom „Naszej
Gminy” artykuły i informacje zawarte
w numerze, życzę wakacji pogodnych,
przynoszących
ynoszących zdrowie, siłę i radość.

Wójt Gminy Żabia Wola

Ogólnopolskie i gminne karty dużych rodzin c.d.
dokończenie ze str. 1
Składając wniosek należy okazać
oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających stanowienie rodziny
wielodzietnej tj. akty urodzenia dzieci
oraz dowody osobiste rodziców. Dla
dzieci powyżej 18. roku potrzebny
jest także dokument potwierdzający
naukę w szkole z przewidywanym terminem zakończenia nauki.
Zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny nie anulują
ulg, które przysługują
z racji posiadania lokalnej (np. Żabiowolskiej)
Karty Dużej Rodziny.
Karta ogólnopolska jest
uzupełnieniem Karty lokalnej, która
w Gminie Żabia Wola funkcjonuje od
2011 r.
Gminna Karta Dużej Rodziny
uprawnia do 50% zniżki na zakup
biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, 50%
zniżki na zakup biletów na Pływalnię
„WODNIK 2000”, na zajęcia dla dzie-

ci i młodzieży organizowane przez
Dom Kultury w Żabiej Woli oraz bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły na terenie Gminy i z powrotem do miejsca
zamieszkania (Karta Dużej Rodziny
4+).
W odpowiedzi na apel Wójta Gminy
Żabia Wola w działania zmierzające
do polepszenia warunków życiowych
wielodzietnych rodzin zamieszkałych
na terenie naszej
Gminy włączyli się
lokalni przedsiębiorcy
i podmioty gospodarcze. Członkowie rodzin wielodzietnych,
którzy są posiadaczami gminnej Karty Dużej Rodziny
mogą więc skorzystać z dodatkowych
uprawnień m.in. ze zniżki na usługi
fryzjerskie, stomatologiczne, weterynaryjne i gastronomiczne. Wykaz
podmiotów udzielających zniżek dla
posiadaczy gminnej Karty Dużych
Rodzin, znajduje się także na stronie
KJ
www.zabiawola.pl

Becikowe- realna pomoc
Od początku tego roku rodzice
25 dzieci otrzymali becikowe- pomoc finansową z tytułu urodzenia się
malucha w Gminie Żabia Wola. Becikowe przysługuje rodzinom w których
miesięczny dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza- 1922 złotych netto.
Dodatkowo rodzina może otrzymać
1000 złotych w ramach wsparcia ale
w tym przypadku kryterium jest niskie.
Dochód na jedną osobę w rodzinie
nie może przekroczyć miesięcznie
kwoty 539 złotych a w rodzinie w której występuje niepełnosprawność623 złotych. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
otrzymało w tym roku 9 rodzin.
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W listopadzie jak informują pracownicy żabiowolskiego GOPS
zmieniają się kryteria dochodowe
w świadczeniach rodzinnych, po
zmianach wyniosą 574 złotych na
jedną osobę w rodzinie,w przypadku kiedy występuje niepełnosprawność- 664 złotych. Wysokość zasiłku
rodzinnego i dodatków pozostają bez
zmian. Każdy rodzic od dnia narodzin
dziecka dziecka ma rok czasu by złożyć wniosek o becikowe. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
działu świadczeń rodzinnych pod nr
tel. 46 857 82 88 w. 23 w godzinach
JN
urzędowania.

Podmioty gospodarcze udzielające zniżek dla posiadaczy
gminnej Karty Dużej Rodziny
yj
ul. Główna 40, 96-321 Żabia Wola

30 % zniżki na usługi: strzyżenie w środy

NZOZ Stomatologia
g Akodent
ul. Główna 40, 96-321 Żabia Wola
lub ul. Warszawska 9, 96-321 Żabia
Wola

30 % zniżki na usługi: stomatologia
zachowawcza (wypełnianie, leczenie kanałowe)

Gabinet Weterynaryjny
y yj y
ul. Ogrodowa 2, 96-321 Żabia Wola

30 % zniżki na sterylizację kotek
40 % zniżki na kastrację kotów

„Bertland” Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Spółdzielcza 9,05-825 Grodzisk
Mazowiecki

30 % zniżki na zajęcia fitness dla
młodzieży i dorosłych oraz gimnastykę (zdrowy kręgosłup)

Biuro Rachunkowe Valore
Słubica Dobra ul. Willowa 3, 96321 Żabia Wola

bezpłatne rozliczenia roczne (PIT)
dla każdej rodziny 3+ i 4+
50% zniżka na inne usługi księgowe
oferowane przez Biuro Rachunkowe
50% na usługi księgowe dla firm
wspierających
p ją y pprogram
g
Kart Dużych
Rodzin w Gminie Żabia Wola

Pizzeria Biesiada
ul. Główna 13c, 96-321 Żabia Wola

30 % zniżki na wszystkie pizze w lokalu i z dowozem do Klienta

Łowisko Lin
Grzegorzewice
g
ul. Pałacowa 58, 96321 Żabia Wola

10% zniżki na posiłki w Rybakówce
Lin w Grzegorzewicach
10% zniżki na organizację imprez
okolicznościowych
bezpłatny wstęp dla dzieci na teren
łowiska wędkarskiego

Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej
W czerwcu członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żabiej Woli wraz
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali
uczestników do wypoczynku letniego.
Dzieci wezmą udział w zajęciach pod
hasłem ,,Pogodne lato” w ramach
programu profilaktyczno - terapeutycznego.

Program wakacyjny realizowany jest
razem we współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim oraz Chorągwią
Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego.
Obóz tradycyjnie odbędzie się
w miejscowości Łąkie Wybudowane
w terminie od 17 lipca do 31 lipca
2014 roku.
JN
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Plany drogowe Gminy na ten rok
Pomimo wieloletnich intensywnych nakładów finansowych Gminy
na infrastrukturę drogową i poprawę
warunków komunikacyjnych w ostatnich latach, sieć dróg gminnych
w dalszym ciągu wymaga remontów
lub przebudowy polegającej na zmianie parametrów technicznych i podwyższeniu standardów komunikacji.
W 2014 roku również będą realizowane inwestycje drogowe mające
na celu poprawę sieci drogowej,
spójnej z drogami wyższej kategorii
t.j. powiatowymi i wojewódzkimi. Po
kilkuletnich staraniach Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dalszą przebudowę ulicy
Grodziskiej w Musułach, która stanowi ważny ciąg komunikacyjny relacji
Żabia Wola- Zalesie- Musuły- Radonie. Dobiega końca postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, w najbliższym czasie podpisana
zostanie umowa z wykonawcą. Przebudowa przedmiotowej drogi nastąpi
do końca listopada 2014 roku.
Gmina w drugiej inwestycji podpisała umowę z firmą P.H.U EFEKT
Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie
wyłonioną w przetargu, która dokona
przebudowy części ulicy Nad Lasem
w Żelechowie t.j. od ul. Chełmońskiego do ul. Modrzewiowej. Program poprawy komunikacyjnej dróg

obejmuje przygotowanie inwestycji
drogowych do realizacji poprzez
opracowanie projektów ich remontu
i przebudowy.
Rozpatrując wnioski mieszkańców
Gminy Rada Gminy brała pod uwagę
możliwości techniczne utwardzenia
dróg t.j. ich szerokość ewidencyjna,
możliwość odwodnienia, uczęszczania komunikacyjnego, połączeń
komunikacyjnych z innymi drogami
w zakresie zapewnienia spójności
komunikacyjnej z drogami wyższej
kategorii. Do przygotowania projektów wytypowano następujące drogi:
ul. Główna w Petrykozach, ul. Zarzeczna w Słubicy A, fr. ul. Granicznej
w Słubicy A i B, ul. Dębowa w Osowcu. Projekty na przedmiotowe drogi są
już w opracowaniu, następne przyjęte
w budżecie Gminy w miarę posiadanych środków finansowych będą zlecane projektantom do opracowania.
Przygotowanie dokumentacji pozwoli
na ich przebudowę.
ET

Uhonorowani uczniowie
Podczas zakończenia roku szkolnego 2013/2014 nagrodę dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
w Józefinie odebrała Marta Kazek.
Wójt Gminy wręczyła również
upominki Justynie Sosnowskiej,
Mateuszowi Radziak, Piotrowi Żak,
Patrycji Chmielewskiej, Damianowi
Cholewa i Magdalenie Kazimierczak- tegorocznym absolwentom
szkoły tańczącym w Zespole „Radlanie” .
Podziękowania otrzymali również
uczniowie kończący gimnazjum ,
którzy grali w drużynie unihokeja

Debata p
policyjna,
yj
nie ma mowyy o likwidacji Posterunku Policji w Żabiej Woli
Zakłócanie ciszy nocnej, bezpieczeństwo na drogach, czy plany likwidacji posterunków policji na terenie
powiatu grodziskiego. To tylko niektóre zagadnienia poruszane w czasie
debaty o bezpieczeństwie, która odbyła się 7 maja br. w Centrum Kultury
w Grodzisku Mazowieckim. W czasie
debaty społecznej mieszkańcy powiatu grodziskiego mieli okazję podzielić
się swoimi spostrzeżeniami na temat
bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do debaty
zostało przedstawione sprawozdanie
dotyczące bezpieczeństwa na terenie
powiatu grodziskiego za 2013 rok.
Wynikało z niego m. in., że w porównaniu do 2012 roku znacznie zmniejszyła się liczba wypadków na terenie
powiatu. Komendant Powiatowy Policji odniósł się także do realizacji
wniosków i postulatów z poprzedniej
debaty, gdzie na 13 postulatów złożonych w 2012 roku, grodziscy policjanci zrealizowali 10, a 3 nadal są
realizowane. Wszyscy przybyli mogli
także wziąć udział w ankietowaniu.
W czasie debaty oraz przed nią
wszyscy chętni mogli też odwiedzić
przed salą kinową stanowiska informacyjno- konsultacyjne, gdzie dyżurowali funkcjonariusze policji powiatowej, strażacy, strażnicy miejscy,
oraz strażnicy ze straży w Milanówku
i Jaktorowie a także pracownicy Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Mazowieckim. Policjanci
odpowiadali na wszelkie pytania zainteresowanych osób, udzielali też
porad dotyczących konkretnych sytuacji.
Gośćmi specjalnymi grodziskiej
debaty byli: Komendant Stołeczny
Policji- nadinspektor Dariusz Działo
oraz Wicewojewoda Mazowiecki- Dariusz Piątek, udział w debacie wzięli
przedstawiciele samorządu Żabiej
Woli z Wójt Gminy Haliną Wawruch
na czele. Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku
Mazowieckim zapewnił o tym, że nie
ma planów likwidacji Posterunku Policji w Żabiej Woli. -Nie ma takich
rozmów- podkreślił. Na zaproszenie
Komendanta Powiatowego Policji
w Grodzisku Mazowieckim.- mł. insp.
Dariusza Zalesińskiego odpowiedział
m.in. starosta grodziski- Marek Wieżbicki, szerokie grono samorządowców,
przedstawicieli instytucji publicznych,
młodzież oraz osoby prywatne. Moderatorem i prowadzącym debatę był
młodszy inspektor Piotr Idzikowski
-Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.
JN

Artystyczny „Żabi Zlot”
W połowie maja odbył się u nas
kolejny „Żabi Zlot”! W tym roku dzieci i młodzież z żabiowolskich szkół
podstawowych bawiła się w sposób
artystyczny, tworząc Żabki technikami decoupage i quilling... Efekty

pracy młodych Żabiofanów przerosły nasze najśmielsze oczekiwania
- młodzi Twórcy spisali się rewelacyjnie! Wszystkich bawił również Pan
Żaboliński i jego niesforne Nutki..
Było Żabiście!
JW

Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego Józefina: Monika Kolarczyk, Mateusz Suchecki, Grzegorz Kruk, Karol Chidziński, Piotr
Majewski, Jan Pąk, Daria Ziółkowska, Aleksandra Opałka oraz Mateusz Adamczyk.
KJ

Pisali o nas...
Tygodnik „Przegląd” w artykule „SPADKOBIERCY CHEŁMOŃSKIEGO” pisze m.in.:
„Skromna, ale ambitna gmina Żabia Wola, która podejmuje liczne inicjatywy popierające życie mieszkańców, również wiele robi popularyzacji kultury
i tradycji. W stulecie śmierci malarza zadbała o nowy kształt miejsca jego pochówka na cmentarzu w Żelechowie. Powiat grodziski ogłosił rok Chełmońskiego,
a Dom Kultury w Żabiej Woli wystawił obraz teatralny.
Żabia Wola, znana już z ekologicznego (Mini) Muzeum Żaby, przygotowuje nowe atrakcje dla mieszkańców Warszawy i turystów z całego kraju. „
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Są dumą szkół i motywują innych
Szkoła Podstawowa
imienia Stefanii
Dziewulskiej
w Ojrzanowie

Maria Klimowska, Ola Skoczeń,
Weronika Jakubowska, Wiktoria Marszałek, Mateusz Jakubowski i Wiktoria Sikorska- to uczniowie Szkoły
Podstawowej w Ojrzanowie, którzy
w tym roku mają powody do dumy
i zadowolenia. Każdy z nich nie tylko posiada wysoką średnią ocen ale
też ciekawe zainteresowania. Maria
Klimkowska kończy szkołę ze średnią
ocen:5,36, Ola Skoczeń- 5,00, Weronika Jakubowska- 5,09, Wiktoria
Marszałek- 5,10, Mateusz Jakubowski blisko 5, Wiktoria Sikorska- 5,54.
Maria Klimowska jest uzdolniona
muzycznie, uczęszcza na lekcje gitary, śpiewa bardzo chętnie w języku
angielskim. Jej marzenie to zwiedzać
świat, wyjechać do USA. Ola Skoczeń
po godzinach spędzonych w szkole
chętnie odwiedza basen, bardzo lubi
sport i WF. Weronika Jakubowska
kocha przyrodę, taniec, jazdę konną, której tajniki poznaje. Już marzy
o pięknych wakacjach, które spędzi
w Bułgarii. Wiktoria Marszałek to bardzo uzdolniona uczennica- przyznaje
dyrektor szkoły Barbara Owczarek.
Wiktoria Marszałek techniką decoupage ozdabia wazony, pudełka.
Robi to naprawdę świetnie. Mateusz
Jakubowski uwielbia czytać książki,

4

niewiele czasu spędza przed komputerem. Rodzice dbają o to, by
chłopiec nie przekroczył dziennego
limitu. Uwielbia matematykę, jest
bystry i odważny, lubi też spacery ze
swoim psem ,,Rudą”. Wiktoria Sikorska w tym roku zdobyła najwyższą
średnią ocen w szkole i jest bardzo
dumna. Wiktoria przyznaje, że warto
być solidnym i pracowitym, później
są tego efekty. Dziewczynka pomimo
wysokich szkolnych not jest bardzo
skromna.

Szkoła Podstawowa
imienia Marii
Kownackiej w Skułach
Martyna Mirgos jest lokomotywą
naszej szkoły- mówi dyrektor Barbara
Gradkowska. Martyna od pierwszej
klasy była najlepszą uczennicą, pracowita i motywująca innych. W tym
roku osiągnęła średnią ocen- 5,36.
Niestety już żegna się z placówką, we
wrześniu rozpocznie naukę w Gimnazjum w Józefinie. Dziewczynka
bardzo lubi swoją szkołę, nauczycieli
i kolegów.
-Tutaj wszyscy się znają i lubią. Nie
ma przemocy, jesteśmy dla siebie
przyjaciółmi- mówi. Martynka bardzo poważnie traktuje swoje szkolne
obowiązki. Bardzo lubi historię i język
angielski. Nigdy nie dostała jedynki,
najniższą jej oceną była trójka. Dziewczynka ma rodzeństwo, dwóch braci:
starszego i młodszego. Na co dzień
pomaga i wspiera kolegów w nauce
a nieraz nawet pozwala ściągać.
Martyna Mirgos otrzymała w tym
roku nagrodę Dyrektor Szkoły w Skułach. W czerwcu naukę w placówce
zakończyło dziewięcioro absolwentów.

Gimnazjum imienia
Józefa Chełmońskiego
w Józefinie

Szkoła Podstawowa
imienia Kawalerów
Orderu Uśmiechu
w Józefinie
Najliczniejszą szkołą w Gminie Żabia Wola jest podstawówka imienia
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. Na koniec roku wyłoniły się
kolejne talenty z których szkoła jest
dumna. Wśród nich: Maciej Kozicki,
Olimpia Chimko, Julia Kucharska.
Olimpia Chimko w ciągu 3 lat będzie mieć wysoką średnią ocen, powyżej 5. Olimpia uwielbia się uczyć
i już dziś deklaruje, że zostaniem
lekarzem rodzinnym tak jak jej tato.
Dla Olimpii autorytetem są właśnie
rodzice. Dziewczynka jest uzdolniona
plastycznie, zajęła drugie miejsce
w konkursie Sanepidu, była na podium konkursu ortograficznego, jest
uzdolniona sportowo- mów dyrektor
szkoły Marzena Pytlak.
Julia Kucharska jest wybitną uczennicą, osiąga znakomite rezultaty zarówno w języku polskim jak i matematyce.
W gminnym konkursie matematycznym
uzyskała pierwsze miejsce, w konkursie
ortograficznym także była niepokonana.
Wyróżnienie zdobyła też w konkursie
matematycznym Kangur. W tym roku
Julia wypracowała 5,72 średnią ocen.
Dziewczynka uzyskała szóstki z takich
przedmiotów jak: informatyka, wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka, technika,
matematyka, język angielski, religia. Julia
lubi się uczyć ale też uwielbia grać na fortepianie. Uczęszcza na zajęcia do szkoły
muzycznej. Julia marzy o tym, by zostać
kompozytorem i występować na scenie.
Maciek Kozicki chodzi do klasy
piątej, uwielbia informatykę, ma niezwykle rozwiniętą wyobraźnię i sam
przyznaje, że jest bystrym chłopcem,
któremu nauka nie sprawia trudności.
Także może się pochwalić wysoką
średnią ocen. Szóstki uzyskał z matematyki, języka angielskiego, techniki,
informatyki. Maciek wierzy w swoje
możliwości, uwielbia kiedy w konkursie staje na podium. Dla Maćka
autorytetem i przyjacielem jest jego
starszy brat- Adam.

Justyna Sosnowska uczennica
klasy trzeciej Gimnazjum w Józefinie
ma stuprocentową frekwencję. Gimnazjalistka nie opuściła w tym roku
ani jednego dnia w szkole. Justyna
jest bardzo pracowita- podkreśla dyrektor Gimnazjum Krystyna Pietrzak.
Wykorzystuje swoje umiejętności
w stu procentach, jest jak „mróweczka”- dodaje dyrektor placówki. Justyna ponadto jest członkinią zespołu
szkolnego Radlanie.

Bartosz Stachecki z trzeciej klasy
jest finalistą konkursu historycznego.
Interesuje się historią. W przyszłym
roku szkolnym zamierza rozpocząć
naukę w warszawskim liceum o profilu prawno- politologicznym. Bartosz
brał udział w konkursie wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej. W konkursie gminnym matematycznym gimnazjalista zdobył największą liczbę
punktów i otrzymał tablet- nagrodę
ufundowaną przez Wójta. Zawsze
kończy rok szkolny z czerwonym paskiem.
Rok szkolny 2013/2014 z wyróżnieniem zakończyło 23 uczniów gimnazjum, w tym 12 ze średnią 5 i więcej.
Na szczególną uwagę zasługują tegoroczni absolwenci, którzy przez całą
swoją edukację w gimnazjum otrzymywali świadectwa z wyróżnieniem,
są to: Paulina Bednarek, Monika
Folwarska, Marta Kazek, Magdalena
Kępa, Maja Michałowska, Aneta Redmer i Bartosz Stachecki.
JN
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„Chełmonalia” w naszej Gminie
6 kwietnia
k i i minęła
i ł setna rocznica
i
śmierci Józefa Chełmońskiego. Malarz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w swoim domu w Kuklówce,
spoczął na cmentarzu w Żelechowie
obok przyjaciela i spowiednika księdza Barnaby Pełki. Artysta to wybitny
przedstawiciel polskiego realizmu
w sztuce.Do dziś jego dzieła są poszukiwane na całym świecie, największą stałą kolekcję zgromadził
radziejowicki pałac. Z miejscem tym
Chełmoński był związany, to tutaj także tworzył i szukał inspiracji. W setną
rocznicę śmierci w kościele w Ojrzanowie odprawiona została uroczysta

M
Msza
Święta
Ś
i
w iintencji twórcy, po
niej złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na grobie malarza- symbol
pamięci i oddania.
- Wszystko co mam z naszego
dostałem nieba- tak zwykł mawiać
artysta zafascynowany polską wsią.
Chełmoński przez długie lata mieszkał w Kuklówce, gdzie powstało wiele
wybitnych jego dzieł. Dziś dworek
należy do prawnuka malarza Stanisława Austa. -Ten dom jest jak sanktuarium rodzinne- mówi Katarzyna
Aust. -Wiele roślin pamięta jeszcze
naszego dziadunia- dodaje. Na strychu Chełmoński przygotował specjalną pracownię, by móc tworzyć.
Dworek nabył tuż po powrocie z Monachium i Paryża. Wedle relacji kiedy
wrócił z Paryża razem ze swoją rodziną tymczasowo zamieszkali u przyjaciół w okolicach Piątku. Wówczas
to Sędzia Mszczonowski Lubasiewicz
polecił Chełmońskiemu posiadłość

w Kuklówce, po czym malarz zdecydował się kupić sześć hektarów
gruntu za sześć tysięcy rubli. Artysta
marzył o spokojnym, wiejskim życiu,
dlatego chciał się osiedlić na wsi.
Wiódł proste życie, często można
było go spotkać w kościele, gdzie
modlił się żarliwie.
Historie z życia twórcy przypomnieli artyści podczas spotkania w Domu
Kultury w Żabiej Woli w wystąpieniu
słowno- muzycznym zatytułowanym
„Malarski żywot Józefa Chełmońskiego” w reżyserii Walentyny Julii
Jendrych. Rola Chełmońskiego przy-

padła w udziale Ryszardowi Praczowi,
Pii Górskiej- Elżbiecie Burakowskiej,
muzykę opracował Zbigniew Sękulski,
wykonanie Aleksandra Pelc, Janusz
Wojtan zajął się stroną techniczną
przedstawienia. Występom towarzyszyła wystawa prac inspirowana twórczością malarza w wykonaniu dzieci
i młodzieży z Domu Kultury. Udział
w spotkaniu wzięli: prawnuk artysty
Stanisław Aust, samorządowcy z Wójt
Gminy Haliną Wawruch i przewodniczącym Rady Powiatu Grodziskiego
Wojciechem Hardtem.
JN

Konkurs rozstrzygnięty!
Wysoki poziom, znajomość malarstwa Józefa Chełmońskiego i staranność- tak w skrócie można określić
prace nadesłane na konkurs pod hasłem ,,Opisz obraz Józefa Chełmońskiego” organizowany przez Dom
Kultury w Żabiej Woli.
W maju odbyło się posiedzenie
komisji oceniającej prace. Członkowie komisji, po otwarciu kopert
z przysłanymi pracami konkursowy-

mi, dokonali oceny ich walorów artystycznych, językowych oraz wartości
merytorycznej. Postanowiono przyznać następujące miejsca:
Miejsce 1. (ex aequo): Natalia
Mikita z kl. IIe Gimnazjum nr 3 im.
L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim za
pracę „Krzyż w zadymce”ł Marcelina
Cywińska z kl. IIa Samorządowego
Gimnazjum w Podkowie Leśnej za
pracę „Bociany”.

Miejsce 2.Ł Natalia Pindor z kl. IId
Gimnazjum nr 3 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim za pracę „Rankiem w puszczy”.
Miejsce 3. (ex aequo)Ł Gabriela
Śliwińska z kl. IIb Gimnazjum nr 3 im.
L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim za
pracę „Babie Lato”,ł Natalia Fabisiak
z kl. Ib Samorządowego Gimnazjum
w Podkowie Leśnej za pracę „Burza”.
Wyróżnienia: Paulina Folwarska

z kl. IIIc Gimnazjum nr 3 im. L. Teligi
w Grodzisku Mazowieckim za pracę
„Babie Lato”Wiktoria Karbowniczek
z kl. VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie za pracę „Kurka wodna”.
Oceniali: Danuta Wiczuk – Nowajczyk
(Przewodnicząca); Andrzej Jendrych;
Małgorzata Kawalec; Olga Langowska; Janusz Wojtan.
AJ

Uczcili pamięć Patrona swojej szkoły

Gimnazjum w Józefinie dba
o kultywowanie pamięci związanej
z Patronem Józefem Chełmońskim.
Stulecie jego śmierci przypadające
na 6 kwietnia 2014 roku stało się doskonałym momentem by raz jeszcze

przypomnieć postać i twórczość tego
wybitnego przedstawiciela polskiego
realizmu.
Szkoła z tej też okazji postanowiła
zaprosić na uroczystość zaprzyjaźnione placówki, których Patronem
także jest Józef Chełmoński. Przyjechali przedstawiciele szkół: I Liceum
w Łowiczu, Gimnazjum w Bielawach,
Gimnazjum w Błędowie, Szkoły Podstawowej w Kuklówce, Szkoły Podstawowej w Popowie Głowieńskim oraz
przedstawiciele Szkoły Podstawowej
w Suchostrudze. Gośćmi specjalnymi
uroczystości byli potomkowie artysty
Stanisław Aust prawnuk i jego córka
Katarzyna Aust. Przybyli przedstawiciele samorządu, parafii i placówek
gminnych. Gimnazjaliści wystąpili
w programie słowno - muzycznym,
w którym wykorzystane zostały między innymi wspomnienia Pii Górskiej,
Wojciecha Gersona, Henryka Piątkowskiego oraz fragmenty tekstów ,,

Kuriera Warszawskiego” z 1914 roku.
Uroczystość uświetnił gimnazjalny
zespół Radlanie w nowych strojach
łowickich. Młodzież przedstawiła
układy taneczne nawiązujące do tematyki obrazów Chełmońskiego.
To była wyjątkowa uroczystość,
dzień wcześniej (6 kwietnia) w kościele w Ojrzanowie odprawiona została Msza Święta w intencji malarza,
na cmentarzu złożone zostały kwiaty.
Józef Chełmoński patronuje Gimnazjum w Józefinie od początku, od rozpoczęcia roku szkolnego 1999/2000.
W Gimnazjum podejmowanych jest
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wiele inicjatyw związanych z Patronem, które prowadzi nauczycielka
– Krystyna Siemiątkowska. Dwa razy
w roku 7 listopada – w rocznicę urodzin i 6 kwietnia – w rocznicę śmierci
malarza, w Gimnazjum obchodzone
są uroczyście Dni Patrona. 7 listopada 2000 roku dokonano otwarcia Izby
Patrona, w której – dzięki życzliwości
i współpracy Stanisława Austa, prawnuka Józefa Chełmońskiego – zgromadzonych zostało wiele dokumentów dotyczących Patrona szkoły.
JN
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Rajd Rowerowy poświęcony Józefowi
Chełmońskiemu
Po raz piętnasty już Biblioteka
Gminna w Żabiej Woli i Dom Kultury
zorganizowali rajd rowerowy. W tym
roku poświęcony został pamięci Józefa Chełmońskiego.
Do uczestnictwa w rajdzie zgłosiło
się blisko sześćdziesiąt osób. Miłośników jednośladów prowadził radiowóz policyjny, tak by było bezpiecznie. W rajdzie wzięli udział najmłodsi,
dla których było to ogromne przeżycie. Pięcioletni Staś wstał o piątej
rano, żeby przygotować rower na tę
dużą wycieczkę. Jechał pod czujnym
okiem mamy. Organizatorzy rajdu
wybrali trasę jak mówili śladami Józefa Chełmońskiego. Szukali polnych
dróg, które mógł przemierzać artysta.
Wyruszyli spod Domu Kultury ulicą
Wiśniową, Chełmońskiego w Żelechowie, Nad Lasem, kierowali się
drogami wśród pól. Trasa rajdu liczyła blisko dziewiętnaście kilometrów.
Dopisała pogoda, rodziny, tak jak

planowano uczestnicy sportowego
wydarzenia złożyli kwiaty na grobie
Chełmońskiego. Później skorzystali z zaproszenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żelechowie. Dzieci miały
tam dużo zabawy, każdy uczestnik
otrzymał też bransoletkę odblaskoJN
wą.

Żabiowolski Festyn- święto mieszkańców
Festyn Żabiowolski to święto
mieszkańców, lokalnych twórców
i instruktorów. To dzień kiedy można obejrzeć całoroczną pracę Domu
Kultury w ,,pigułce”.
Tegoroczną gwiazdą żabiowolskiego festynu była Ewa Kuklińska- piosenkarka aktorka, tancerka. Artystka
jako piosenkarka zadebiutowała 19
listopada 1977 roku w programie
Telewizji Polskiej ‘’Bardzo przyjemny
wieczór”.Jako choreograf opracowała i przygotowała kilkadziesiąt prac
dla teatru, filmu, telewizji i estrady.
Ewa Kuklińska nagrała kilka płyt oraz
koncertowała w Europie, Ameryce
Północnej i Australii. Publiczność
w Żabiej Woli była zachwycona jest
głosem i wdziękiem.
Nie zabrakło również dzieci uczących się pod okiem Tatiany Filus,
młodzieży z grupy Zbigniewa Sękulskiego. Byli też młodzi dżudocy Piotra Bonikowskiego, którzy prezento-

wali chwyty pomagające obronić się
w sytuacji zagrożenia.
Wójt Gminy Halina Wawruch każdemu instruktorowi dziękowała za
współpracę, nagrodziła też młodych
sportowców, którzy wzięli udział
w turnieju gminnym.
JN

Chełmonalia Dzieciom
W tym roku Gminy współpracujące
w Lokalnej Grupie Działania Ziemia
Chełmońskiego postanowiły doroczną imprezę- Chełmonalia poświęcić
najmłodszym. To właśnie dla nich
w Kuklówce odbył się Dzień Dziecka.
Było różnorodnie, barwnie, artystycznie i słonecznie. Najmłodsi razem ze swoimi rodzicami brali udział
w konkursach, na scenie wystąpili
reprezentanci placówek oświatowych
ale też rodzice dzieci z przedszkola
wcielili się w aktorskie role i wystawili ,,Kopciuszka”. Przed sceną swoje stoiska prezentowały Gminy zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania
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Ostrava Cup z udziałem ULKS Józefiny

Ziemia Chełmońskiego, wśród nich
Żabia Wola.
Można było się posilić, obejrzeć
artystyczne wyroby na przykład Marzeny Bednarskiej, na chwilę poczuć
się strażakiem lub policjantem. Swój
galowy występ miała też grupa dzieci
w orkiestrze śmieci.
Było ekspresyjnie i widowiskowo,
radośnie, czyli tak jak zaplanowali
organizatorzy. Dzieci ponadto mogły
poznać twórczość malarza z Kuklówki- Józefa Chełmońskiego, na festyn
przyszli potomkowie artysty- Katarzyna Aust z tatą- Stanisławem Austem.
JN

Drużyna unihokeja- juniorów starszych z ULKS Józefina wzięła udział
w turnieju OSTRAVA CUP, który odbył
się 6-8.06.2014 w Czechach.
Chłopcy rozegrali 4 mecze w grupie zdobywając 5 punktów – jedna
porażka, jedno zwycięstwo i dwa remisy. W play offach po regulaminowym czasie gry był remis i o wejście
do dalszej fazy gry miały zadecydować karne. Niestety wszyscy wiedzą
że karne to loteria i trzeba mieć trochę szczęścia ,którego nam zabrakło.
Podsumowując turniej chłopcy rozegrali bardzo dobre mecze z silnymi
drużynami z Czech. ULKS JÓZEFINA
wystąpiła w składzie: Mateusz Laskowski, Damian Bałut, Sebastian
Suchecki, Jakub Majewski, Piotr
Majewski, Damian Jędrys, Mateusz
Suchecki , Karol Chidziński, Grzegorz
Kruk, Łukasz Kruk, Adam Jackowski,

Bartłomiej Korbień, Bartosz Wytrykowski, Piotr Kępka, Adrian Bałut,
Przemysław Sałański, Jan Pąk, Jakub
Jarosz, Bartłomiej Gajewski, Mateusz
Adamczyk, Trener -Marcin Łęcki. Wyniki meczów: ULKS Józefina - FBC
Sokol Frenstat pod Rahostem 2-2
ULKS Józefina - SFK TJ Slovan Havirow 2-0 ULKS Józefina – FBC BD
Stav Frydek Mistek 0-1 ULKS Józefina- Sokol Brno –EMKA Case Gulivers 2-2 Play off ULKS Józefina- SC
Bochumin ‘98 3-3 karne 3-4 . MŁ
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Szarlotka i festiwal smaków z Karolem
Okrasą
14 września w Żabiej Woli odbędzie się święto szarlotki. To impreza,
która ma już swoją kilkuletnią tradycję, wymyślona przez Lokalną Grupę
Działania Ziemia Chełmońskiego.
W zeszłym roku spotkanie odbyło się
w Firlejach, w tym święto planowane jest w centrum Gminy na terenie
Domu Kultury.
Wyjątkowo wiele atrakcji przygotowują organizatorzy. Zaplanowany jest między innymi pokaz kulinarny Karola Okrasy. Święto szarlotki połączone zostanie
z festiwalem smaków. Przyjadą przed-

stawiciele sześciu LGD, by chwalić się
i polecać swoje lokalne potrawy. Wśród
zaproszonych gości LGD z Małopolski „Wadowiana”, LGD „Dolina Raby” oraz
z Mazowsza LGD „Perły Mazowsza”,
LGD „Kraina Kwitnących Sadów”, LGD
„Echo Puszczy Bolimowskiej”. W sobotę odbędzie się wielkie gotowanie,
w niedzielę degustacja.
Nie zabraknie także konkursu na
najlepszą szarlotkę. Organizatorzy
zapewniają również atrakcje muzyczne i artystyczne. Warto wziąć udział
w tym przedsięwzięciu.
JN

Piknik rodzinny w Ojrzanowie
10 maja w ramach realizowanego
w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie projektu współpracy, rodzice,
nauczyciele i uczniowie zaprosili na
piknik rodzinny. Piknik odbył się także
w ramach akcji Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej ,,Trzymaj
formę”.
Młodzi ludzie uczyli się zdrowego
odżywiania, podczas zabawy można było się zważyć, zmierzyć tkankę
tłuszczową. Atrakcje przygotowali też
członkowie stowarzyszenia Szansa
(malowanie twarzy) oraz strażacy

3 miejsce dla Żabek w Przedszkolnym
Festiwalu Małych Form Teatralnych
Smerfuś
Po raz trzeci już odbył się Przedszkolny Festiwal Małych Form Teatralnych Smerfuś organizowany
przez mszczonowską Smerfolandię.
Udział w nim wzięło aż dziesięć zespołów przedszkolnych między innymi z Mszczonowa, Żyrardowa, Żabiej
Woli, Radziejowic, Bobrowiec, Wręczy, Międzyborowa i Piekar.
Dziesięcioosobowe zespoły pod
okiem jury w składzie aktora- Jerzego Janeczka, poety -Józefa Plessa,
scenografki i autorki wielu książek
Maciejki Mazan oraz instruktora teatralnego- Danuty Wójt zaprezentowały kilkuminutowe przedstawienia
o zróżnicowanej tematyce. Wystawiono słynne utwory Juliana Tuwima,

Charlesa Perreult, Jana Brzechwy ale
również spektakle według własnych
scenariuszy. Przez ponad dwie godziny na scenie w pięknych strojach
często przy dźwiękach muzyki fantastycznie występowały przedszkolaki.
Jury potwierdziło iż poziom imprezy
znacznie wzrósł od lat poprzednichinformuje dyrektor Przedszkola Anna
Kawecka.
W tym roku na podium stanęły
Słoneczne Przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Żyrardowie, tuż za nimi
na drugim miejscu uplasowały się
dzieci z Innej Bajki z Gminy Radziejowice, trzecia nagroda trafiła do Żabek
JN
z Żabiej Woli.

Mammografia w Żabiej Woli
Po raz kolejny do Gminy ŻŻabia
Wola przyjechał mammobus. Akcja
profilaktyki zdrowotnej odbyła się
w sobotę 14 czerwca. Od godziny
9.00 panie mogły wykonać mammografię. Wynik badania będzie znany
za dwa tygodnie. Kobiety otrzymają
go pocztą.
Na mammografię należało się zapisać wcześniej. Można wykonać badanie bezpłatnie, to oferta dla kobiet
w wieku od 50 do 69 lat raz na dwa

z OSP Żelechów. Na miejscu pojawiło się wiele produktów eko- mówi
Barbara Owczarek dyrektor szkoły.
Był poczęstunek, dziewczynki zaprosiły na aerobik, zaś Radlanie dali
koncert. Wszyscy brali udział w degustacji potraw. Piekarnia z Kozerek
zapewniła zdrowy chleb na naturalnym zakwasie.
Szkoła w Ojrzanowie znana jest nie
tylko z wysokiego poziomu nauczania
i wysokich osiągnięć ale też z propagowania zdrowego stylu życia.
JN
fot. Marek Czupryński
py

Przedstawienie w Słubicy
26 czerwca o godzinie 17.00
w świetlicy „Motyle” w budynku
starej szkoły w Słubicy rozpoczęło
się przedstawienie, w którym wystąpili aktorzy, uczestnicy warsztatów teatralnych. Świetlica Motyle to
„niedawne dziecko” stowarzyszenia
Szansa z Żabiej Woli.
Stowarzyszenie opiekuje się między innymi najmłodszymi, będącymi w trudnej sytuacji rodzinnej.
W świetlicy najmłodsi spędzają czas
codziennie od poniedziałku do piątku
od godziny 14.30 do 18.30. Dzieci
odrabiają lekcje, bawią się, jedzą
posiłki, tutaj także połknęły bakcyla
aktorstwa. Dwa razy w tygodniu biorą udział w warsztatach teatralnych.
Swoimi umiejętnościami pochwaliły

się 26 czerwca. Wystawiły przedstawienie podczas którego zobaczyliśmy
codzienne relacje w rodzinach, brak
zainteresowania, brak empatii.
To wszystko w konsekwencji powoduje kłopoty- mówi Daria KosiakMigda, kierownik świetlicy. Dzieci na
przedstawienie zaprosiły swoich najbliższych, rodziców, babcie, dziadków, przyjaciół.
JN

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie będzie
miała halę sportową
lata, jeśli ktoś w rodzinie chorował
na raka piersi należy się badać raz
w roku. Panie od 35 roku życia powinny wykonywać mammografię raz
w roku.
Z każdym rokiem liczba pań korzystających z profilaktyki wzrasta. Przebadanych zostało już 50 procent kobiet, pięć lat temu było to 30 procent.
Mammografia pozwala wykryć nawet
niewielkie nieprawidłowości.
JN

Szkole Podstawowej w Ojrzanowie
systematycznie przybywa dzieci, teraz jest
160 uczniów, od września będzie 196.
Sytuacja lokalowa jest trudna, placówce
potrzeba hali sportowej, nie ma stołówki,
jest za mało toalet. Hala zostanie dobudowana do istniejącego obiektu. Będzie
posiadała zaplecze w postaci szatni dla
uczniów i sportowców, pomieszczeń dla
instruktorów, będą też trybuny dla widzów
na około 120 miejsc.
Hala ma być wykonana w nowoczesnej technologii. Ma służyć nie
tylko uczniom ale całej społeczności
Gminy. Obecna sala gimnastyczna

NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 30/2014

będzie zaadoptowana na potrzeby sali
szkolnej. Jak mówi dyrektor szkoły
Barbara Owczarek do końca tego roku
ma zostać opracowana dokumentacja inwestycyjna, w przyszłym roku
ruszą prace. Nowe miejsce znajdzie
przyszkolny plac zabaw (bliżej boiska
sportowego).
Hala będzie kolejnym miejscem do
uprawiania sportu powstałym w niedawnym czasie na terenie Gminy.
Dużą popularnością cieszą się boiska
Orlik w Józefinie ale też boisko przy
OSP Skuły.
JN

7

Gospodarka odpadami w nowej formie
prawie od roku
Od niemal roku w całym kraju
realizowany jest nowy program gospodarki odpadami. Zadanie to przejęły gminy, które musiały wprowadzić
system, poinformować mieszkańców
i wyszkolić pracowników. Po roku
można przyznać, że wprowadzony
system przyjął się we wszystkich
gospodarstwach domowych. W lasach jest coraz mniej śmieci- mówi
Małgorzata Reszka z Urzędu Gminy
w Żabiej Woli. W Gminie dwa razy
w miesiącu odbierane są śmieci
zmieszane i odpady biodegradowalne oraz raz w miesiącu odpady
segregowane (szkło; papier, plastik,
tekstylia, drobne metale) biodegradowalne. Mieszkańcy nie zgłaszają
potrzeby częstszego odbioru- dodaje
Małgorzata Reszka.
Firmy, które realizują zadanie
w gminach, by wygrać przetarg
maksymalnie obniżyły ceny. Wynikiem czego może być na przykład
niedostateczne zaopatrzenie w worki. W przypadku Gminy Żabia Wola,

kiedy problem wystąpi w Urzędzie
Gminy można bez problemu nabyć
potrzebne worki. W dalszym ciągu
nie wszyscy posiadacze działek rekreacyjnych chcą się opodatkować
sezonowo. Tłumaczą to wywożeniem
swoich nieczystości na przykład do
Warszawy.
W Gminie Żabia Wola jest 800
działek rekreacyjnych. Z danych firmy Jarper zajmującej się odbiorem
odpadów na terenie Gminy wynika,
że w kwietniu odebrane zostały nieczystości z 2885 nieruchomości zamieszkałych i 320 niezamieszkałych
JN
(firmy, działki rekreacyjne).

Adres redakcji, wydawca:
Justyna Napierała J&A Media,
Tel.: 518 740 182
ul. Północna 10 m. 1,
96-320 Mszczonów
Redakcja:
ul. Partyzantów 5
96-300 Żyrardów
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Aleksandra Dziewicka instruktorka
Zumby zaprasza na zajęcia. Odbywają się one w każdą środę od godziny
17.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie. Przychodzi na nie
wiele pań, to doskonała forma relaksu, wypoczynku ale też podreperowania kondycji.
Przy muzyce w świetnym towarzystwie można naprawdę zregenerować
siły. Nie jest potrzebna do tego dobra
kondycja, tę nabywa się z upływem
czasu. Panie tańczą w rytmach popularnej muzyki, teraz dominuje utwór
Donatana i Cleo, znany z konkursu
Eurowizji. Przypominamy, że Zumba
to taniec zainspirowany połączeniem
elementów fitness z elementami

tańców latynoamerykańskich. Choreografia Zumby łączy hip-hop, soca,
samba, salsa, merengue, mambo,
sztuki walki, oraz elementy Bollywood i tańca brzucha.
To wszystko sprzyja formie zgrabnej sylwetce i jest korzystne dla zdrowia. Na Zumbę można się zapisywać
telefonicznie, dzwoniąc pod numer:
660384567.
JN

Wymień książki na wakacje!
Gminna Biblioteka Publiczna
w Żabiej Woli zaprasza wszystkich
mieszkańców żabiowolskiej gminy
do korzystania z możliwości wypożyczenia ciekawych książek. Prosimy

również o zwrot tych nieczytanych,
a wypożyczonych kilka miesięcy
temu. Pozwoli nam to na użyczenie
ich innym czytelnikom, często czekającym na zwroty.
HK

WYSTAWY
ORGANIZOWANE W DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI
W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH 2014 ROKU

Sięgnijmy do naszych korzeni
W dalszej i zupełnie nieodległej
przeszłości były opracowania zawierające cenne informacje przeszłości
naszych ziem. Przeważnie dotyczyły
one pewnych fragmentów rzeczywistości historycznej, bądź- z konieczności były bardzo skrótowe.
Dlatego grupa entuzjastów spisania historii i tradycji naszych ziem
uznała za niezbędne zebranie rozproszonych źródeł i zinstytucjonalizowanie starań (na zasadach społecznych
i pełnej dobrowolności) by w efekcie
powstała praca, która trwale upamiętniła dzieje naszego żabiowolskiego
skrawka Mazowsza –Polski.
Sięgnijmy do naszych korzeni!
Zapewne będą mieli satysfakcję zarówno ci, którzy żyją tu od pokoleń,
jak i ci, którzy osiedlili się nie dawno
lub też zamierzają przenieść się tutaj

Zumba w Józefinie

na stałe.
Z naszej przeszłości powinniśmy
zdawać sobie sprawę, wiedzieć o niej
nawet, gdy nie jest ona na skalę
Wawelu czy Grunwaldu. Zaistnieje
ona w naszej świadomości, choć na
mniejszą, lokalną skalę. Nasz polski
patriotyzm, to także patriotyzm lokalny, historia, miasteczek, wsi i przysiółków, dzieje żyjących tam rodzin
i pojedynczych osób.
Co warte jest zapamiętania- rozsądzimy sami. Przedtem jednak zbierzmy te fakty i wydarzenia z przeszłości.
Wójt Gminy – Halina Wawruch,
rodowita mieszkanka tych ziem nadała początek pracom w tym kierunku.
W czerwcu spotkała się z grupą chętnych do współdziałania w spisywaniu
AJ
naszych dziejów.
Redaktor Naczelny:
Justyna Napierała
Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawa skracania i redagowania tekstów.

„Inspiracje” – Obrazy malowane na zajęciach malarskich
„Szkice ołówkiem”.
„Bogini Europa w historii sztuki”.
„Wystawa ptaków” – fotografie

Strażacy ćwiczyli umiejętności
Blisko stu pięćdziesięciu strażaków
między innymi z jednostki z Grodziska Mazowieckiego, Skuł, Wołomina,
Mszczonowa, Kuklówki, Radziejowic
wzięło udział w dorocznych ćwiczeniach bojowych na terenie OSP Skuły. Strażacy odbyli ćwiczenia między innymi w zabytkowym kościele
w Skułach oraz w lesie.
W tych miejscach symulowane
były pożary. Strażacy doskonalili taktykę, zaopatrzenie w wodę ale
też sprawdzali drogi dojazdowe do
tych miejsc. W akcji wzięło udział
dwadzieścia siedem pojazdów strażackich. W zeszłym roku szkolenia
odbywały się na terenach leśnych

w okolicach Podkowy Leśnej.
Jak mówi dowódca Grzegorz Łach
zbliżają się wakacje, upały, pożarów
będzie coraz więcej. Dlatego też
ważne jest doskonalenie umiejętności i współdziałanie. Nierzadko
do dramatów dochodzi także w zabytkowych, drewnianych obiektach.
Tam należy działać bardzo szybko,
ale też rozsądnie, by ratować dzieła
sztuki jak było to na przykład w Petrykozach, w pięknym dworku należącym do zmarłego aktora Wojciecha
Siemiona.
Ćwiczenia koordynowane były
także z powietrza. Akcja rozpoczęła
się w sobotę, 14 czerwca o godzinie
10.00.
JN
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