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Jest nas więcej – więcej posiadamy
Zajęci problemami dnia codziennego, w drodze do pracy i powrotnej
nie zwracamy uwagi jak się wokół
nas zmienia krajobraz - za rowem,
za płotem, za laskiem, za szczelnym
niekiedy ogrodzeniem.
Zdarza się, że dopiero w rozmowie z kimś, kto odwiedza nas raz do
roku zaskakuje nas opinia: „Jak dużo
u was się zmieniło”. Czy rzeczywiście? Zajrzyjmy do statystyk, które
często korygują pobieżne spostrzeżenia. Zacznijmy od pytania: ile nas?
Gmina liczy 7844 mieszkańców.
W ciągu blisko 15 lat liczba mieszkańców zwiększyła się od 5493 osób
w roku 2000 do 6027 w 2005 r., do

6989 w 2010r. by wzrosnąć do 7736
na koniec roku minionego.
W naszej gminie jest nas coraz
więcej, chociaż daleko nam do przeludnienia.
W ciągu 10 lat przybyło nam 1556
budynków mieszkalnych. W przeważającej części to nowe domy stawiane przez nowoprzybyłych. Jednak
rozbudowa istniejących, poprawa ich
standardów bądź budowa nowych dla
nowego pokolenia stanowi znaczącą
część powstających domów.
Wzniesiono też 405 zabudowań
gospodarczych. Gmina na pewno
nie straci swego wiejskiego statusu
w krajowym podziale na gminy wiej-

Szybki przyrost budowanych domów
zawdzięczamy przede wszystkim (poza
geografią- położeniem i środowiskiem)
sporządzonemu w odpowiednio wczesnym momencie miejscowemu planoskie, wiejsko- miejskie (i miejskie).
Nie grozi nam szybkie przekwalifikowanie, ale kto wie, czy nasi synowie
nie zaczną się rozglądać za „mniej
zatłoczonymi” miejscami.
W latach 2010-2013 wydano 916
pozwoleń, w tym na budynki mieszkalne- 490. Ilość pozwoleń na budowę rośnie bardzo szybko. Wydawane
są bez zbędnej biurokracji, sprawnie.
Choć zaniedbywanie przez zgła-

Referendum
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP w niedzielę 6 września 2015 r.
odbędzie się ogólnokrajowe referendum, w którym Polacy będą mogli
odpowiedzieć „Tak” lub „Nie” na
trzy pytania, w tym jedno dotyczące
wprowadzenia jednomandatowych
okręgów wyborczych.
Głosowanie w referendum odbywać się będzie w godzinach 6.0022.00. Udział w nim mogą wziąć
obywatele polscy, którzy najpóźniej
w dniu głosowania kończą 18 lat, nie
zostali pozbawieni praw publicznych
ani ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu i nie utracili
praw wyborczych.
Na terenie Gminy Żabia Wola obwodowe komisje ds. referendum
przeprowadzą głosowanie w lokalach
wyborczych utworzonych w Szkołach
Podstawowych w Skułach i w Ojrzanowie, w Gimnazjum w Józefinie,
w Domu Kultury w Żabiej Woli oraz
w dawnym budynku Szkoły Podstawowej w Słubicy Dobrej.
Więcej informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Żabia Wola
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net
oraz na stronie www.zabiawola.pl

O CZYM GŁOSUJĄCY
Ą
POWINIEN WIEDZIEĆ
• Osoby niepełnosprawne oraz te,
które najpóźniej w dniu głosowania
ukończą 75 lat, mogą głosować
przez pełnomocnika. Termin składania wniosków upływa w dniu 28
sierpnia 2015 r.
• Wniosek o dopisanie do spisu
wyborców należy złożyć osobiście
lub przesłać korespondencyjnie do
Urzędu Gminy, najpóźniej na 5 dni
przed dniem głosowania tj. do dnia
1 września 2015 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu
osobistego.
• Zaświadczenie uprawniające do
głosowania otrzymuje wyborca
zmieniający miejsce pobytu przed
dniem wyborów. Zaświadczenie
takie wyborca otrzymuje na wniosek złożony pisemnie. Otrzymany
dokument upoważnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju. Wniosek o wydanie
zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy
najpóźniej na 2 dni przed dniem
wyborów tj. do 4 września 2015 r.
Podobnie jak w przypadku dopisa-

nia do spisu wyborców na terenie
innej gminy, również w razie wydania ww. zaświadczenia, skreśla
się wyborcę ze spisu wyborców
na terenie gminy jego miejsca zameldowania. W przypadku utraty
zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny,
nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie
udziału w głosowaniu w obwodzie
właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
• Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców występuje wyborca,
który stale zamieszkuje na obszarze
Gminy Żabia Wola: bez zameldowania na pobyt stały, zamieszkujący
pod innym adresem niż adres jego
zameldowania na pobyt stały oraz
wyborca nigdzie nie zameldowany,
przebywający na stałe na obszarze
Gminy.
y
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wi zagospodarowania przestrzennego
gminy. Przyjęty został już w 2000 r.
Dziś korzystamy z jego dobrodziejstwa.
Problemy ma wiele pobliskich gmin,
gdzie o to wcześniej nie zadbano.
szających niezbędnych szczegółów
czasem powoduje narzekania, Urząd
musi przestrzegać prawa.
Tak jak małe peryferyjne miasteczko (gmina miejska) nieleżące przy
ważnym szlaku trudno porównać
z Konstancinem-Jeziorną, Kozienicami, (których elektrownia chce nas
„uszczęśliwić ” linią energetyczną)
czy kurortami morskimi lub górskimi.
dokończenie na str. 2

„Najszybciej
rosnące gminy”
Gmina Żabia Wola
w czołówce rankingu.
Na Mazowszu - 4,
w kraju- 31
W rankingu tygodnika „Wprost”
wzięty był pod uwagę poziom
dochodów własnych i nakładów
inwestycyjnych przeliczonych
na jednego mieszkańca w dwóch
ostatnich latach. Ponadto liczyło się zadłużenie (najbardziej
zbliżone do wskaźnika 30-45%)
i pozyskiwanie środków unijnych. Suma punktów (maksymalnie 100) decydowała o miejscu w rankingu.
Żabia Wola znalazła się w czołówce krajowej wśród gmin
wiejskich, zajmując 31 miejsce
na 1751 gmin wiejskich, zaś
na Mazowszu jest na 4 miejscu
z 61,1 pkt. na 100 możliwych.
Wyprzedzające ją gminy Raszyn
i Michałowice mają znacznie
wyższe dochody w przeliczeniu
na mieszkańca.
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Jest nas więcej – więcej posiadamy
dokończenie ze str. 1
Rośnie nasza liczebność, rosną nasze domy i zagrody, ale nie znikają problemy dezintegracji a przybywa także
innych niekorzystnych zjawisk.
Mamy bardzo niski stopień zintegrowania mieszkańców, bardzo dalecy
jesteśmy od tego, co charakteryzuje
społeczeństwo obywatelskie, często
kierujemy się emocjami, oceniamy
ludzi przez pryzmat „masz- nie masz”,
zamiast tego, jaki ma dorobek, czy
już czymś przysłużył się społeczności
gminnej.
Duży procent mieszkańców, którzy
osiedlają się w gminie to ludzie z miast.
Przywożą ze sobą z wielkomiejskiego
zgiełku dla gminy wiedzę, kulturę, obycie. Szukają spokoju, wygody, ciszy,
zdrowej natury- powietrza.
Ale też niektórzy z nich przywożą
bagaż dezintegracji z miejskich blo-

kowisk, anonimowość, brak poczucia
wspólnoty.
Klatkę schodową w mieście posprząta dozorca, ale tu – Drogi Przyjacieluodpowiedni skrawek nie twojej ziemi
postaraj się utrzymać w porządku samodzielnie. Gmina to nie administracja
osiedla. Skrawka rowu, drogi czy pola
nie da się utrzymać ze skromnych budżetów gmin. Potrzebujemy więcej na
zdrowie, komunikację czy oświatę.
Weźmy abstrakcyjny przykład i poradź Drogi Czytelniku, z czego ująć pieniędzy na odcinek drogi odpowiednio
szeroki, żeby wjechał kombajn na pole.
(n.b. poletko nieuprawione, właściciel
nie jest rolnikiem, a zebrał podpisy
kilkunastu osób wcale tam niezamieszkujących). Komu odebrać – przedszkolakom? Rehabilitującym się? Uczniom?
A może wzorem sąsiada - pomógłby
sobie sam.

Za odpady zapłacimy więcej
Wygasła trzy letnia umowa (30
czerwca br.) na odbiór odpadów z gospodarstw domowych. Nowy przetarg
nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych na
terenie Gminy Żabia Wola obejmuje
okres od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyło 3 potencjalnych wykonawców tj. MPK PURE Home, Jarper
oraz Tonsmeier Wschód. Najkorzystniejsza pod względem cenowym była
oferta złożona przez dotychczasowego wykonawcę tego zadania - firmę
Jarper.
Cena zaproponowana przez wy-

Spójrzmy na naszych przyjaciół za oceanem, na najbogatszy
kraj, który dobrobyt stworzył pracą
i umysłem. Jego tragicznie zmarły
prezydent – J.F. Kennedy mówił:
„Nie pytaj, co może zrobić dla ciebie państwo, zapytaj, co ty możesz
zrobić dla państwa”. To się mieści
w granicach naszych możliwości,
tylko spójrzmy na siebie zanim
zaczniemy wymagać od kogoś. To
nie jest utopia.
Nasza gmina, nasze wsie potrzebują
integracji, współpracy, aż proszą się
o obywatelskie podejście do wspólnego dobra, dla własnej i sąsiadów lepszej egzystencji. Obrażanie się za odmienne zdanie, obrażanie rozmówcy,
anonimowe epitety i ordynarne obelgi
nie budują wzajemnego szacunku.
Próbą dezawuowania kontrpartnera,

jego wręcz poniżaniem nie zbudujemy
lepszej gminy, choćby sam Cezar był
u władzy. Szacunek wzajemny i kultura
może już dobrą gminę, uczynić lepszą.
P.S. 1: Wszystkich nas niepokoi,
niektórych zatrważa fakt, że przez nasz
teren przebiegać może linia wysokiego
napięcia. Generalnie, czyli w zasadzie
jesteśmy za unowocześnieniem i rozbudową, bo krajowi potrzebne są dalsze moce. Pomstujemy, gdy podczas
rożnych klęsk żywiołowych w wyniku
awarii nie mamy światła, nie działają
lodówki i wszelki sprzęt. Prądu jest za
mało, a jego przesył nie jest nowoczesny. Trzeba godzić nasze wymagania
z naszymi obowiązkami, wobec państwa. Protest jest ważną formą nacisku
na nieuwzględnianie naszych racji naszego punktu widzenia. Władze gminy
robią wszystko by interes mieszkańców
był należycie uwzględniony.

Wysokość opłaty miesięcznej - nieruchomości niezamieszkała

konawcę jest jednak wyższa, niż
dotychczasowe wydatki ponoszone
przez Gminę na pokrycie kosztów
funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Konieczne było zatem
zwiększenie stawki opłaty za odbiór
odpadów.
Od 1 sierpnia 2015 r. mieszkańcy
stale zamieszkujący na terenie Gminy Żabia Wola za odbiór odpadów
segregowanych płacą 9 zł od osoby
miesięcznie. Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny tzw.
odpady zmieszane wynosi natomiast
miesięcznie 18 zł od osoby.
Wzrosły również stawki za odbiór
odpadów z działek rekreacyjnych oraz
nieruchomości, na których prowa-

pojemnik

segregacja

brak segregacji

120 L

24,00 zł

48,00 zł

240 L

36,00 zł

72,00 zł

1100 L

74,00 zł

148,00 zł

KP-5

445,00 zł

890,00 zł

KP-7

676,00 zł

1 128,00 zł

KP-12

835,00 zł

1 670,00 zł

dzona jest działalność gospodarcza
(tab. 1)
Dochód Gminy z tytułu opłaty
wnoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych, w całości przeznaczany jest
na pokrycie kosztów funkcjonowania
gminnego systemu gospodarowania
odpadami.
Wszelkie zmiany mające wpływ na
naliczenie wysokości opłaty związanej z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi, w szczególności dotyczące liczby osób zamieszkujących
nieruchomość, bądź wielkości pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, od 1 sierpnia 2015 r.
należy zgłaszać na nowym formularzu
deklaracji. Przedmiotowy formularz
dostępny jest m.in. na stronie www.
zabiawola.pl oraz w Urzędzie Gminy Żabia Wola. W przypadku braku
w/w zmian nie ma potrzeby ponownego składania deklaracji.

zwrócić się z pisemnym wnioskiem
w tej sprawie do koła łowieckiego,
działającego na terenie obwodu właściwego dla miejsca wyrządzonej
szkody.

wierzchnia powstałych strat (ha);
• data powstania szkody
• czytelny podpis:
Wykaz obwodów łowieckich oraz
kontakt do przedstawicieli poszczególnych kół można uzyskać w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój nr
8). Za pośrednictwem pracowników
Urzędu Gminy można także dokonać
zgłoszenia szkody. Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie powinno być
dokonane w terminie 3 dni od dnia
stwierdzenia szkody, bądź 14 dni od
jej powstania w sadach.

Zgłaszanie szkód w uprawach
27 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy
w Żabiej Woli odbyło się spotkanie
z przedstawicielami kół łowieckich,
działających na terenie gminy Żabia
Wola. Głównym tematem rozmów
były problemy związane z nadmierną
liczebnością zwierzyny łownej, w tym
kwestie odszkodowań za szkody wyrządzone na gruntach rolnych przez tę
zwierzynę (głównie dziki i sarny).
Zgodnie z zapisami ustawy „prawo
łowieckie” dzierżawca bądź zarządca
obwodu łowieckiego, którym najczęściej jest koło łowieckie, zobowiązany jest do wynagradzania szkód, które
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zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną,
bądź w trakcie polowania.
Wysokość należnego odszkodowania określana jest po dokonaniu
oględzin i /lub szacowania ostatecznego szkód, szczegółowe wytyczne
w tej kwestii określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 8 marca
2010 r.
Rolnicy z tereny Gminy Żabia Wola,
którzy chcą ubiegać się o odszkodowanie za szkody wyrządzane przez
zwierzynę łowną na uprawianych
przez siebie gruntach rolnych winni

Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy posiadacza
uprawy;
• gatunek uprawy/odmiana;
• położenie uprawy wieś, gmina, numer ewidencyjny działki;
• powierzchnia uprawy (ha) i po-
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Wyłożenie uproszczonego planu zagospodarowania lasu
Starosta Grodziski realizując zadanie z zakresu administracji rządowej zlecił wykonanie uproszczonego
planu urządzenia lasu na lata 2016
– 2025 dla wsi położonych na terenie gminy Żabia Wola, gdyż dotychczasowy plan obowiązuje do końca
2015 r. Uproszczony plan urządzenia

lasu, po zatwierdzeniu, będzie stanowił podstawę do naliczenia podatku
leśnego.
Mieszkańcy, a w szczególności
właściciele gruntów leśnych położonych na terenie Gminy, mogą zapoznać się z projektem przedmiotowego planu w siedzibie Urzędu Gminy

w Żabiej Woli (pokój nr 8). Projekt
planu jest wyłożony do publicznego
wglądu w okresie od 3 sierpnia do 3
października br. w godzinach pracy
Urzędu.
Ewentualne zastrzeżenia i wnioski
w sprawie planu właściciele lasów
mogą składać w formie pisemnej do

Starosty Grodziskiego (ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk Maz.) w terminie 30 dni od daty wyłożenia.
Informacji na temat uproszczonego
planu urządzania lasu udziela również
leśnik Starostwa p. Jacek Malowaniec, tel.602 245 081.

gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP
Żelechów”, zakończonego w lipcu,
wyłoniony został wykonawca – firma
“Bocar” Sp. z o.o., która zobowiązała się dostarczyć wóz w terminie do
15 września br.
Sfinansowanie zakupu samo-

chodu dla OSP możliwe jest dzięki
dotacji pozyskanej z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej Województwa Mazowieckiego - 150.000 zł, dotacji z Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego -

100.000 zł, oraz dotacji i pożyczce
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 250.000 zł. Wkład
własny samorządu Gminy Żabia
Wola wyniósł 150.00 zł. Całkowity
koszt realizacji zadania to 649.998
zł brutto.

„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi
gminnej nr 150614W ul. Główna
w Petrykozach – etap I”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje
przebudowę odcinka drogi o długości ok. 1 km i 237 m, od skrzyżowania z Aleją Jesionową i Traktem
Królewskim do granicy z Gminą
Pniewy, w tym odtworzenie rowów
przydrożnych i przebudowę istniejących zjazdów.
Realizacja przedmiotowej inwe-

stycji możliwa jest dzięki pozyskaniu
50% dotacji w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Łączna wartość
zadania to 1.260.750 zł brutto. Gmina Żabia Wola zawarła z Gminą Pniewy, Zarządem Powiatu Grodziskiego
i Radą Sołecką wsi Petrykozy porozumienia i umowy o współdziałaniu
przy realizacji inwestycji drogowych
w zakresie przebudowy dróg gminnych.

Samochód dla OSP
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie już niebawem
otrzymają nowy samochód ratowniczo
– gaśniczy, z napędem na cztery koła.
W wyniku postępowania przetargowego na “Dostawę nowego
średniego samochodu ratowniczo -

Przebudowa dróg gminnych
W lipcu br. podpisana została
umowa z firmą P.P.U.H EFEKT Budowa
i Naprawa Dróg Sp. z. o.o z siedzibą
w Warszawie na realizację zadania
pn. „Przebudowa ulicy Zarzecznej
w miejscowości Słubica A wraz z budową zjazdu publicznego z ulicy Słonecznej w ulicę Zarzeczną”.
W ramach inwestycji na odcinku
drogi o długości 584 m wykonana
zostanie podbudowa oraz nawierzchnia w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysem

i emulsją asfaltową. Udrożniony zostanie również przydrożny rów, zaś
istniejące zjazdy do posesji zostaną
wyremontowane. Zjazd z ul. Słonecznej na ul. Zarzeczną będzie spełniał
wszystkie parametry zjazdu publicznego.
Inwestycja realizowana jest w całości ze środków budżetu Gminy
Żabia Wola, wartość zawartej umowy
wynosi 269 370 zł brutto.
Do końca sierpnia br. zakończona
zostanie także realizacja zadania pn:

Pobocza i rowy też są nasze - zadbajmy o nie
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zakrzaczeń i zarośli,
utrudniających widoczność i stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na „Koszenie poboczy i rowów
przy drogach utwardzonych, będących
w zarządzie Gminy Żabia Wola oraz
usunięcie skutków spowodowanych
warunkami atmosferycznymi”.

Kwoty złożonych ofert znacznie
przewyższały wysokość środków jakie
Gmina mogła przeznaczyć na realizacje przedmiotowego zadania, dlatego
dopiero w czwartym postępowaniu
wyłoniono wykonawcę – firmę DARBUD Dariusz Bednarczyk. Łączna
wartość zamówienia wynosi 14823 zł
brutto, cena jednostkowa z kilometra
koszenia to 178,20 zł.
Samorząd Gminy Żabia Wola od lat
apeluje do mieszkańców, by zadbali
o rowy i pobocza przylegające do ich
posesji. Wykoszone rowy i udrożnione przepusty nie tylko znacznie
poprawiają estetykę terenu lecz również zmniejszają ryzyko podtopień.
Istotną kwestią jest również fakt, że

brak odpowiedniego odwodnienia
drogi, chodnika, czy przydomowego
podjazdu przyczynia się do ich degradacji.
W tym roku w działania mające na
celu udrożnienie rowów przydrożnych, a co za tym idzie poprawę widoczności i lepsze odwodnienie dróg
oraz posesji przylegających do rowu
włączyli się również Sołtysi i mieszkańcy niektórych Sołectw. Mieszkańcy Sołectwa Osowiec wraz z Sołtysem p. Renatą Załuską oczyścili rowy
wzdłuż ul. Szkolnej. Sołtys Sołectwa
Słubica B (w skład którego wchodzą
wsie Słubica B oraz Słubica Dobra)
p. Lidia Pytlak, również zmobilizowała swoich sąsiadów do wspólnego
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usuwania zakrzaczeń i zarośli. Sołtys
Zarąb p. Tadeusz Gołębiewski, podobnie jak w ubiegłych latach, daje
przykład innym mieszkańcom samemu wykaszając przydrożne rowy. To
tylko niektóre z przykładów. Mamy
nadzieję, że coraz więcej osób przyłączy się do akcji, by zaoszczędzone
w ten sposób pieniądze mogły posłużyć zaspokojeniu innych potrzeb
Sołectw tj. montaż lampy oświetleniowej, czy ustawienie wiaty przystankowej..
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Wyniki I Gminnego Konkursu Fotograficznego
Etap „Wiosna” Pierwszego Gminnego Konkursu Fotograficznego pt.
„Cztery Pory Roku w Gminie Żabia
Wola” został rozstrzygnięty.
Swoje zdjęcia zgłosiło 8 uczestników, w tym sześć osób w kategorii
„uczniowie” oraz dwie w kategorii
„open”.
Oceny prac zgłoszonych w konkursie dokonało jury w skład którego weszli: Dyrektor Domu Kultury
w Żabiej Woli, Zastępca Wójta, Ku-

Skrzyp w rosie fot. Jakub Kuciński

stosz Muzeum Żaby oraz pracownik
Urzędu Gminy ds. promocji. Ocenie
poddano łącznie 23 zdjęcia, jedno ze
zgłoszonych zdjęć nie spełniało wymagań konkursowych.
Oceniając prace jury brało pod
uwagę zgodność tematów zaprezentowanych na fotografiach z realizacją
celów konkursu określonych w regulaminie, jakość wykonanych zdjęć
i walory artystyczne.
Decyzją członków jury w etapie
„WIOSNA” wyróżnienia przyznane
zostały dwóm uczestnikom konkursu.

W kategorii „uczniowie” wyróżnienie
za ciekawy wyraz artystyczny zdjęć
„Młode wiosenne zboże” i „Skrzyp
w rosie” otrzymał uczeń kl. I Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
w Józefinie Jakub Kuciński. Natomiast w kategorii „open” wyróżnione
zostało zdjęcie Pani Katarzyny Ołowińskiej zatytułowane „Szpak”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za zgłoszenie swoich
prac. Zachęcamy do udziału w kolejnych etapach konkursu „Cztery
Pory Roku w Gminie Żabia Wola”. Do

Młode wiosenne zboże fot. Jakub Kuciński

1 września 2015 r. można zgłaszać
zdjęcia w II etapie „LATO”. Prosimy
o zwrócenie uwagi nie tylko na walory artystyczne wykonywanych zdjęć,
ale również by, jak wskazuje nazwa
konkursu, prezentowały one tematykę charakterystyczną dla Gminy Żabia Wola. Przypominamy, że celem
konkursu jest: promocja walorów
przyrodniczych i krajobrazowych
gminy Żabia Wola, zainteresowanie
najbliższym otoczeniem oraz zaprezentowanie piękna różnych zakątków
gminy Żabia Wola.

Szpakk fot. Katarzyna Ołowińskia

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek Zdrowia w Żabiej Woli już
niebawem będzie łatwo dostępny również
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku sukcesywnie prowadzone są prace związane z termomodernizacją, przebudową i modernizacją, które sprawią, że Gminne
Centrum Zdrowia stanie się miejscem
nowoczesnym, energooszczędnym
i w pełni zaspokajającym potrzeby

rehabilitacyjne i medyczne mieszkańców naszej Gminy.
Obecnie w Ośrodku Zdrowia realizowane jest zadanie pn. „Budowa wewnętrznego szybu windowego, montaż
dźwigu osobowego przeznaczonego dla
osób niepełnosprawnych oraz budowa
infrastruktury dla osób niepełnosprawnych”, mające na celu dostosowanie
budynku do potrzeb osób niepełno-

sprawnych, co w przyszłości umożliwi
rozszerzenie świadczonych usług rehabilitacyjnych i medycznych.
Prace obejmujące m.in. budowę
szybu windowego i montaż kabiny oraz budowę podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, platformy przychodowej i pochylni przy wejściu
do ul. Wiejskiej, zakończone zostaną
przed jesienią.

Zadanie w całości finansowane
jest z środków własnych budżetu
Gminy. Koszt jego realizacji wynosi
prawie 350 tys. zł. Zakończenie prac
budowlano-montażowych planowane
jest na 30 września br. Następnie
przeprowadzone zostaną czynności
odbiorowe formalno-prawne związane z przekazaniem windy do eksploatacji.

Z Naszej Gminy zgłoszono łącznie
6 wniosków. Poza zakwalifikowanymi projekty nadesłały: Wspólnota
Wiejska ze Słubicy Dobrej (Przystań
Motyli w Słubicy Dobrej) oraz Dolina

Wężyka i Okolic - grupa mieszkańców
gminy Żabia Wola (Film dokumentujący działania mieszkańców Ziemi
Chełmońskiego).

Stowarzyszenie Europa i My, jako
Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL),
wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce podobnie jak
w ubiegłych latach, również i w tym
roku zorganizowały konkurs grantowy
w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj
Lokalnie”. Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych
miast i miejscowości poprzez działanie na rzecz wspólnie zdiagnozowanych potrzeb i celów ważnych dla
całej lokalnej społeczności.
Zgłoszone wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej,
przez powołaną w tym celu Komisję
Grantową, która przyznała dofinan-
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sowanie 15 wnioskom, z pośród 27
zgłoszonych.
Uroczyste ogłoszenie wyników
konkursu oraz wręczenie symbolicznych czeków zwycięzcom odbyło się
podczas „Podwieczorku grantowego” zorganizowanego w dniu 3 lipca
2015 r.
Dofinansowanie przyznano m.in.
projektom: Nieformalnej Grupy Animatorów i Twórców Klub Podróżnika
(Lato w Petrykozach), Stowarzyszenia
„SZANSA” w Żabiej Woli (Interaktywna Gra - Wieś Cię zakręci), Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach
(Trzymaj formę) i Grupie nieformalnej: Sołtys i Przyjaciele (Integracja
Musuły 2015).
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fot. Marcin Masalski

„Działaj lokalnie” w Gminie Żabia Wola

Oddziały przedszkolne
Na terenie Gminy Żabia Wola
w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowały 2 przedszkola niepubliczne oraz 7 oddziałów przedszkolnych
w Szkołach Podstawowych - 4 w Józefinie, 1 w Skułach i 2 w Ojrzanowie.
Wychowaniem przedszkolnym objętych było łącznie 269 dzieci - 127
dziewczynek i 142 chłopców, w tym:
dwulatków – 16, trzylatków - 33,
czterolatków - 57, pięciolatków - 108
i sześciolatków - 55.
Gmina od lat stara się pozyskać
dofinansowanie na działania mające
na celu zwiększenie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej. W 2009 r. złożony został wniosek o środki w ramach RPO Priorytet
7 działania 7.2 Infrastruktura służąca
edukacji na realizację projekt pn.
„Równy start do edukacji - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
z terenów wiejskich poprzez budowę
przedszkola w Żabiej Woli”. Wniosek,
mimo uzyskania pozytywnej oceny,

został umieszczony na liście rezerwowej finansowania projektu z uwagi
na wyczerpanie limitu dotacyjnego.
Gmina Żabia Wola zamierza rozpocząć budowę przedszkola publicznego w Żabiej Woli z środków
własnych. Na działce, na której ma
zostać wybudowane przedszkole publiczne wykonane zostało przyłącze
energetyczne. Realizacja projektu
rozpocznie się, jak tylko uda się zgromadzić niezbędne środki finansowe.
Od czerwca do listopada br.
w szkołach podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie realizowany jest projekt pt.: „Nasze dzieci
naszą dumą – modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Żabia
Wola”, mający na celu podniesienie
standardu opieki przedszkolnej, poprzez wymianę wyposażenia, adaptację toalet i placów zabaw oraz zakup
sprzętu ICT.
Dzięki doposażeniu oddziały przedszkolne będą spełniały warunki nie-

„Niedziela z Wolontariatem”
Na terenie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
w czerwcu br. odbył się piknik pod
nazwą „Niedziela z Wolontariatem”.
Na uczestników pikniku czekały
liczne atrakcje: malowanie twarzy,
występy dzieci- wolontariuszy ze
Szkół Podstawowych w Ojrzanowie
i Józefinie oraz Gimnazjum w Józefinie, pokazy OSP z Żelechowa i Skuł,
konkursy prowadzone przez funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Żabiej
Woli, pomiar ciśnienia a także porady
profilaktyczne udzielane przez pielęgniarki z tutejszego Ośrodka Zdrowia
oraz występ zespołu „Som Gorsi”.
Wolontariusze zorganizowali rów-

nież loterię, z której dochód został
przeznaczony dla Fundacji „Emir”
prowadzącej schronisko dla zwierząt
w Oddziale.
Wydarzenie swoją obecnością
uświetniła p. Małgorzata Misztela Dyrektor Regionalnego Centrum
Wolontariatu w Warszawie, która
w swoim wystąpieniu mówiła o idei
wolontariatu.
Duży wkład w organizację pikniku
wnieśli ofiarodawcy, którzy podarowali węgiel, kiełbaski, pieczywo,
wodę, talerzyki i sztućce - niezbędne
podczas grillowania
Patryk Szymański
Wolontariusz

• We wrześniu uczniowie klas I i II szkół podstawowych oraz klasy I gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki.
• Do 7 września rodzice uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów
niepełnosprawnych mogą składać u dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszcza wnioski o dofinansowanie na wyprawkę szkolną.
• Do 15 września rodzice/opiekunowie
p
bądź
ą ppełnoletni uczniowie mogą
gą
składać w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia
Wola (Józefina ul. Mazowiecka 1) wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego.
Więcej informacji w biurze ZOPO-Żabia Wola i sekretariatach szkół.
zbędne dla przyjmowania i zapewnienia właściwej opieki i działań
wychowawczych również dla dzieci 3
i 4 letnich.
Zadanie w 100% finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach”, Działanie
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Poddziałanie
9.1.1 „Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej”. Łączna wartość projektu wynosi 434 772,00 zł.

Konsultacje społeczne
Trwają prace mające na celu aktualizację statutów Sołectw zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola.
Sołtysi, Rady Sołeckie oraz Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi
i propozycje (w formie pisemnej)
do 10 września br. Projekt Statutu
dostępny jest na stronie internetowej www.zabiawola.pl, u Sołtysa lub
w Urzędzie Gminy Żabia Wola (pokój
nr 3).

Do 10 września przedłużony został również termin składania uwag
oraz propozycji zmian do projektu
uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Z przedmiotowym projektem
również można zapoznać się na stronie internetowej www.zabiawola.pl
i w Urzędzie Gminy (pokój nr 3).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje,
że z dniem 1 października 2015 r. wchodzi w życie Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej.
Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
Kryteria dochodowe:
Dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł.
Dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł.
Maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.
Kierownik GOPS w Żabiej Woli
Teresa Fabiszewska
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Alicja Kolasa i jej artystyczne pasje
Od sierpnia do 14 września 2015 r.
(od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00) w Domu Kultury
w Żabiej Woli można obejrzeć wystawę prac p. Alicji Kolasy zatytułowaną
„Alicja Kolasa i jej artystyczne pasje”.
Pani Alicja jest laureatką kilku ogólnopolskich i lokalnych konkursów tkaniny artystycznej. Jej przygoda z tworzeniem i tkaniem gobelinów trwa już
12 lat.
Na wystawie prezentowane są prace
będące mniej lub bardziej wiernymi
kopiami znanych mistrzów, ale także
własnymi oryginalnymi pomysłami,

ERASMUS+ w Ośrodku Języków Obcych
”PERFECT”

wykonanymi w różnych technikach.
Oprócz prac autorstwa p. Kolasy można na niej obejrzeć także kilka prac
p. Aleksandry Liwińskiej – Dyrektora
Domu Kultury.

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku ale i, jak się okazuje, intensywnych szkoleń i nauki. Ośrodek Języków Obcych ”PERFECT”, jako jeden
z pierwszych miał szansę uczestniczyć
w programie Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+. Nie było łatwo. Rozpoczęło się od identyfikowania potrzeb
organizacji, lektorów i słuchaczy. Długa
praca nad napisaniem projektu i w końcu sukces - duża szansa rozwoju, gdyż
projekt „Wszechstronny Rozwój Kompetencji Nauczyciela Drogą do Efektywniejszej Edukacji” został przyjęty
do realizacji. Przez cały rok 2014\2015
nauczyciele brali udział w intensywnej
serii kursów w instytucjach szkolenio-

wych w Wielkiej Brytanii i na Malcie.
Odbyliśmy wiele warsztatów rozwijających nasze umiejętności metodyczne, komunikacyjne, językowe,
kulturowe, nawiązaliśmy nowe kontakty z nauczycielami z całej Europy
a także weszliśmy w partnerstwa, które
mamy nadzieje, zaowocują w przyszłości i przyniosą korzyści zarówno nam
jak i naszym słuchaczom. Jesteśmy
dumni, iż udało nam się z sukcesem
zrealizować tak złożony i ważny dla nas
i naszej przyszłości projekt europejski –
podkreśla koordynator projektu p. Milena Stankiewicz.
Jan Stankiewicz
Szkoła językowa Perfect

Pokażcie nam swoje pociechy
Drodzy rodzice nowonarodzonych
i przyszli rodzice!
Jeśli chcielibyście- Mamy i Ojcowie nowonarodzonych- pochwalić się
swoją pociechą przed mieszkańcami
Gminy nadeślijcie nam zdjęcie „bobasa”. Zamieścimy je tak, by społeczność gminna, mieszkańcy waszej
wsi mogli się dowiedzieć o nowym
sąsiedzie.

Dla dziecka, potem młodego człowieka, czy wreszcie dojrzałej osoby
(kobiety czy dorosłego mężczyzny)
będzie to na pewno pamiątka wzruszająca. Dla mieszkańców Gminy
ważna informacja- przybył obywatel,
jesteśmy liczniejsi a więc silniejsi
i być może będzie z niej/ z niego dla
gminy pociecha, a kto wie czy nie
duma?

Zanim będzie za późno!
Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo, iż ta liczba z roku na
rok spada, nadal zawód rolnika należy
do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku
śmiertelnego w rolnictwie jest prawie
czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu
odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki
spowodowane pod wpływem alkoholu.
Szczególnie niebezpieczne są okresy
wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw
następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego.
Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech
podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaist-

6

nienia wypadku. Obecnie trwają żniwa.
Właśnie teraz dochodzi do największej
liczby wypadków na wsi. Ulegają im
zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.
Wielu rolników nie zauważa lub
lekceważy niebezpieczeństwo. Skutkiem może być tragedia dla rodziny
i strata dla gospodarstwa. Używane do
pracy maszyny i narzędzia nie zawsze
są w pełni sprawne technicznie i właściwie wyposażone, głównie w osłony
części ruchomych. Bardzo groźne
w skutkach jest czyszczenie, regulowanie oraz naprawianie pras kostkujących i belujących podczas ich pracy.
Wkładanie rąk, nóg do pracującej prasy
w celu poprawiania sznurka, pchnięcia

wciąganej słomy lub siana prowadzi
do pochwycenia kończyny i tułowia,
co z reguły kończy się ciężkim uszkodzeniem ciała, amputacją kończyny,
a nawet śmiercią.
W czasie transportu płodów rolnych
takich jak ziarno zbóż, słoma, siano,
rolnicy narażeni są na urazy wskutek
upadków ze środków transportowych,
uderzenia, przygniecenia przez ciężkie
przedmioty takie jak elementy przyczep,
podajników, ładowaczy oraz spadające
z wysokości bele słomy i siana.
W związku z powyższym każdego
roku KRUS organizuje liczne szkolenia, konkursy i spotkania dla rolników,
aby poszerzyć ich wiedzę w zakresie
zasad BHP w rolnictwie. Niestety ofia-

rami wypadków na wsi są także dzieci.
Wypadki z ich udziałem to najczęściej
efekt nieuwagi, nieposłuszeństwa
i braku wyobraźni. Eksperci radzą, by
rodzice wydzielali osobne miejsce na
zabawę dzieci na terenie gospodarstwa. Poza tym, angażując dzieci do
pomocy w gospodarstwie, nie należy
powierzać im prac przekraczających
ich możliwości fizyczne i psychiczne.
Należy też pamiętać o odpowiednim
nadzorze najmłodszych. Zachęcamy
do zapoznania się z wykazem prac, których nie powinny wykonywać dzieci do
ukończenia lat 15 – stu. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl.
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Działaniami dla naszej Gminy zapracowali na odznakę „ Zasłużony dla Kultury
Polskiej”
Pani Danuta Wiczuk – Nowajczyk
oraz p. Józef Andrzej Jendrych zostali uhonorowani przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Większość mieszkańców Gminy Żabia Wola doskonale zna te osoby.
Pani Danuta sprawując funkcję
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli, a następnie
Dyrektora Domu Kultury, przez 27 lat
konsekwentnie i z zapałem wykonywała powierzone jej obowiązki. Dzięki jej ofiarnej i efektywnej pracy oraz
otwarciu na nowe pomysły i inicjatywy Dom Kultury w Żabiej Woli stał się
centrum życia społeczno-kulturalnego i sportowo-turystycznego Gminy,
miejscem spotkań społeczności lo-

kalnej oraz obchodów ważnych rocznic i wydarzeń.
Pan Józef Andrzej od lat poświęca
swój czas służbie publicznej i działalności na rzecz promocji Gminy
Żabia Wola, rozwojowi życia kulturalnego na jej terenie oraz budowie
społeczeństwa obywatelskiego. Jego
ogromne zaangażowanie w życie
społeczno-kulturalne Gminy, bezinteresowna chęć niesienia pomocy,
a przy tym skromność i wielka kultura
sprawiają, że trwale wpisuje się w historię naszej Gminy i w pamięć jej
Mieszkańców. Swoją postawą i pozytywnym nastawieniem daje wzór
do naśladowania osobom zainteresowanym aktywnym uczestnictwem
w życiu Gminy.

Mazowsze w Koronie w Żabiowolskim
dworku
„W zabytkowym dworze szlacheckim
z XIX wieku w Żabiej Woli, organizujemy
wraz z partnerami z Gminy Żabia Wola
specjalny koncert pt. Z Kolbergiem po
Afryce i Azji, z udziałem Marii Pomianowskiej i muzyków - jej Przyjaciół
z Afryki, Azji i Europy, który ma szansę
stać się wydarzeniem artystycznym.
Będzie można na nim usłyszeć grane
na oryginalnych instrumentach etnicznych (m.in. sarangi, kora, balafon, erhu, suka biłgorajska, flety europejskie
i azjatyckie, tabla) utwory z nowej płyty
Marii Pomianowskiej...”” – tak o niezwykłym wydarzeniu artystycznym
w centrum w Żabiej Woli, którego byliśmy świadkami w ostatni wtorek lipca,
pisała Małgorzata Kalicińska – autor
i koordynator festiwalu „Mazowsze
w Koronie”.
Żabiowolski dworek stał się tego
wieczora miejscem łączącym ludzi
i obyczaje. Profesor Maria Pomianowska i jej przyjaciele (z trzech
kontynentów) – fenomenalni muzycy
pełni pasji i radości ze wspólnego
improwizowania – udowodnili wszystkim przybyłym, że żmudna praca,
polegająca na docieraniu do źródeł

muzycznej, polskiej tradycji, potrafi
dać wspaniałe efekty. Prezentacja
brzmienia dawnych instrumentów,
których oglądanie „w akcji” jeszcze
do niedawna było niemożliwe, wysoki
poziom techniczny muzyków, zabawa
słowem i muzyką, a także widoczna
radość ze wspólnego muzykowania
sprawiły, że dla publiczności koncert stał się swoistym „muzycznym
esperanto” – każda nuta była wysłuchiwana z należną uwagą przez osoby
o różnym przygotowaniu, wykształceniu oraz statusie społecznym. Nie
dziwi zatem fakt, iż zwieńczeniem
spotkania były gromkie brawa oraz
bis, na który artyści wrócili już z garderoby (publiczność nie pozwoliła
na zgodne z programem zakończenie
spotkania).
Aleksandra Liwińska

Uroczyste wręczenie odznak honorowych odbyło się podczas Festynu
Żabiowolskiego. Serdecznie gratulujemy odznaczonym i życzymy im
wszelkiej pomyślności. Mamy także

nadzieję, że w przyszłości więcej
osób związanych z życiem społeczno-kulturalnym naszej Gminy zasłuży
na podobne wyróżnienie.

Lato z kulturą
W drugiej połowie lipca dzieci
z terenu żabiowolskiej gminy wzięły
udział w „Lecie z Kulturą” organizowanym przez Dom Kultury oraz
Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli.
Cykl spotkań rozpoczął się od zajęć
ceramicznych. Każdy uczestnik mógł
ulepić coś niezwykłego i ciekawego
z gliny. Na dzieci czekało również
kilka seansów filmowych, spektakl
„Baltazar Bombka” oraz tworzenie

zabawek. Każdego dnia uczestnicy
mieli do dyspozycji gry planszowe,
karty do gry (z których powstawały
ciekawe budowle) oraz stół tenisowy. Zwieńczeniem każdego spotkania
były zajęcia taneczne, na których nie
można było się nudzić.

„Foszek Czyścioszek” w Domu Kultury
Najmłodsi mieszkańcy gminy12
sierpnia br. Spotkali się w Domu Kultury
w Żabiej woli z aktorami teatru „Duet”,
by obejrzeć „Foszka Czyścioszka”.
Spektakl był bardzo udany, a aktorzy - mimo upału - bardzo dynamiczni
i doskonale bawili dzieci. Szczególnie
wyrazista i pomysłowa była pani doktor
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weterynarz, zebra- handlarka i panterka
w jednym!. Bawiła nie tylko samą bajką,
ale konkursami i kalamburami.
Dzieci wykazały się wyjątkową wiedzą na bajkowe tematy i bardzo aktywnie się bawiły...
Janusz Wojtan
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Święto Chleba 2015
W tym roku Święto Chleba wyjątkowo odbędzie się 13 września
tj. w drugą niedzielę miesiąca. Na
uczestników, którzy w niedzielne popołudnie odwiedzą teren Domu Kultury w Żabiej Woli jak zwykle czekać
będą liczne atrakcje.
Uroczystość będzie również
okazją do zaprezentowania poszczególnych Sołectw i ich miesz-

kańców. W projekcie „Co w trawie
piszczy - poznajmy się bliżej”
udział mogą wziąć zarówno osoby
indywidualne, jak również zespoły. Na „Stoisku Sołeckim” lokalni
przedsiębiorcy, twórcy, artyści,
rzemieślnicy, rękodzielnicy i rolnicy będą mogli zaprezentować
swoje wyroby. Mile widziane będą
także „skarby” zgromadzone przez

naszych gminnych kolekcjonerów
oraz prezentacja lokalnych inicjatyw społecznych i innych pomysłów. Zgłoszenia stoiska należy
dokonać do 4 września br.
W czasie Święta Chleba rozstrzygnięty zostanie także konkurs
na wieniec dożynkowy. Grupy nieformalne i Sołectwa, które chcą
zaprezentować wyniki swoich dzia-

łań artystyczno- rękodzielniczych –
wieniec, kosz lub inną kompozycję
dożynkową, mogą zgłosić się do
końca sierpnia br.
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dokonania
zgłoszeń należy kontaktować się
z Domem Kultury w Żabiej Woli Tel:
46 857 82 60.

I Strażacka Dycha w Gminie Żabia Wola
11 października po raz pierwszy
w Gminie Żabia Wola zostanie zorganizowany bieg pod nazwą 1. Strażacka Dycha. Głównym celem imprezy
jest popularyzacja biegania jako
najprostszej formy aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. A także
promocja Gminy Żabia Wola jako
zdrowego i wygodnego miejsca do
zamieszkania.
Pomysł zrodził się wśród biegających strażaków z OSP w Skułach,
którzy zdobyli wiele pucharów i medali za udział w zawodach sportowo
pożarniczych. Przekonani o tym, że
bieganie jest bardzo popularną formą
aktywności fizycznej zdecydowali się

jako jednostka, na organizację pierwszej Strażackiej Dychy.
Sam bieg będzie finałem projektu
pod nazwą „Trzymaj formę”. Głównym celem projektu jest poprawa
samooceny uczestników, wzmocnienie ich pewności siebie, co w efekcie
pomoże im w osiąganiu życiowych
celów. Strażacy pragną zmotywować
mieszkańców naszej Gminy, a także Powiatu do aktywnego życia, do
pracy nad swoim ciałem i umysłem,
oraz zachęcić do życiowych zmian na
lepsze.
Więcej informacji na stronie organizatora: www.ospskuly.com i na
www.zabiawola.pl

Dźwięki i kolory Meksyku
Meksyk to największy kraj Hispanoameryki tak różnorodny kulturowo,
etnicznie, językowo, geograficznie
i kulinarnie, iż wielu badaczy mawia,
że Meksyków jest wiele.
Serdecznie zapraszamy w dniu
24 września 2015 r. o godz. 18.30 do
Domu Kultury w Żabiej Woli na spotkanie z Meksykiem – poprzez kolory
i dźwięki tego fascynującego kraju!
O różnorodności kulturowo-językowej
oraz dziedzictwie indiańskim Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

opowie dr Maja Zawierzeniec. Natomiast po wykładzie będzie można wysłuchać koncertu muzyki klasycznej
(światowej – Bach, Haydn, Chopin,
Schubert- oraz meksykańskiej – Granados, Castro) w wykonaniu młodego meksykańskiego pianisty Daniela
Torresa Díaza.
Spotkanie jest organizowane we
współpracy z Polsko-Meksykańskim
Stowarzyszeniem Kulturalnym Bocian & Nopal.
https://bociannopal.wordpress.com/
Daniel Torres Díaz
Urodził się w Mieście Meksyk, zaś muzykę studiował w Conservatorio de las Rosas w Morelii, jednej
z najważniejszych akademii muzycznych kraju,
z takimi pedagogami jak Nika Jonicenoka (Litwa)
czy Alexander Pashkov (Rosja).
Warsztat muzyczny doskonalił pod okiem nauczycieli z całego świata (m.in. Gellya Dubrova, Alan
Daowz, Claire Bryant, Owen Dalby, Jorge Federico
Osorio, Olga Chourak, Irina Deecheva, Gregory de
Truck, Joel Juan Qui).
Uczestnik wielu meksykańskich festiwali: m.in.
w Guanajuato, Pátzcuaro, Puebli, Meridzie, Mexicali, a na świecie m.in. International Chopin Festival. Aktualnie przygotowuje się do kontynuowania
edukacji muzycznej w Europie.

Redaguje
Urząd Gminy Żabia Wola
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Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
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