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WRZESIEŃ 2016 R.

Inwestor nie liczy się
z mieszkańcami – niebezpieczny
zwrot w sprawie linii 400 kV

INWESTYCYJNA JESIEŃ W GMINIE

Przedszkole w trakcie budowy
Budowa czterooddziałowego przedszkola w Żabiej Woli przy ul. Leśnej 2
przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Zrealizowano stan surowy zamknięty
oraz część robót instalacyjnych. Do
końca 2016 r. zostanie wykonane
ponad 50% zakresu i wartości zamówienia.
Wykonawcą prac, wyłonionym w
trybie przetargu nieograniczonego,
jest konsorcjum firm: Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX i Ekoinstal
Sp. z o.o.

Po wielu miesięcznych pracach
nad analizą wielokryterialną przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV
Kozienice – Ołtarzew nastąpił zaskakujący zwrot w sprawie. W dniu
2 sierpnia 2016 roku Polskie Sieci
Elektroenergetyczne wydały komunikat o wyborze korytarza dla linii zgodnie ze schematem przewidzianym
w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dlatego też
włodarze gmin: Brwinów, Głowaczów,
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Jasieniec, Promna, Stromiec, Tarczyn,
Białobrzegi i Żabia Wola podjęli
wspólne działania mające na celu
zaniechanie wytyczania linii przez
tereny tych gmin. Wystąpili ze wspólnym oświadczeniem do Prezydenta
RP, Premiera RP, Ministra Energii,
Pełnomocnika ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Ministra
Skarbu, Marszałka Sejmu, Marszałka
Senatu, Przewodniczącego Komisji
Energii Sejmu RP, Posłów i Senatorów
Okręgu Warszawskiego i Radomsko
– Grójeckiego, Zarządu Partii „Prawo i Sprawiedliwość”, Rzecznika
Praw Obywatelskich, Sadu Najwyższego RP, Najwyższej Izby Kontroli.
W oświadczeniu stanowczo protestują stanowczo protestują przeciwko
złamaniu przez PSE dotychczasowych

ustaleń poczynionych w ramach dialogu społecznego (Grupy Roboczej),
trwającego od kilku miesięcy i próbie siłowego narzucenia wadliwego,
szkodliwego dla tych terenów rozwiązania – przebiegu linii 400 kV. Nie
zgadzają się na wariant linii 400kV
wrysowany do Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż jest
on wadliwy prawnie i niewykonalny
m.in. opracowany na bardzo starych
i nieaktualnych mapach z 1981 roku.
Przebieg linii wrysowany do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego jest
sprzeczny z przebiegiem wrysowanym do Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju do 2030r.
przyjętej przez Radę Ministrów a także z przebiegiem wrysowanym do
Planu Rozwoju Sieci Elektroenergetycznych do 2025 przyjętej przez
PSE. W związku z powyższym odmówili dalszej współpracy z Inwestorem
PSE, Wykonawcą - ZUE Dalekovod
i Podwykonawcami – API w zakresie
sprawy linii 400 kV. Żądają od PSE
wycofania się z błędnej decyzji.
W przypadku braku reakcji ze strony
Inwestora jak też przedstawicieli Rządu na zmianę przebiegu zapowiadane
są masowe protesty mieszkańców.
M.K.

Przedszkole zapewni opiekę dla
ok. 100 dzieci. Zajęcia będą odbywać
się w 4 salach. W ramach inwestycji
powstanie także zaplecze kuchennosocjalne oraz plac zabaw, z którego
po zajęciach przedszkolnych będą
mogły korzystać również dzieci nie
uczęszczające do placówki. Obiekt
będzie wyposażony w niezbędne instalacje technologiczne. Planowany
termin przekazania przedszkola do
użytku to 2017 r.
E.T.
Więcej na str. 3
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Dożynki gminne

Obchody Święta Chleba, czyli Gminne Dożynki rozpoczęły się
4 września o godz. 12:00 Mszą
Świętą w Kościele pw. Zwiastowania
NMP w Żelechowie, gdzie nastąpiło
poświęcenie chleba i dożynkowych
wieńców – darów Matki Ziemi. Świętowanie odbyło się w Żabiej Woli.
Uroczysty, kolorowy korowód żniwiarzy przedefilował o godz. 15.00
przed Domem Kultury. Prowadzący
korowód Starostowie Dożynek – Emilia Wojdalska i Paweł Bigos przekazali poświęcony chleb gospodarzowi
Gminy – pani wójt Halinie Wawruch.
Program Święta Chleba obfitował
w doznania artystyczne w wykonaniu artystów ćwiczących pod okiem
instruktorów w Domu Kultury oraz
doznania estetyczno-konsumpcyjne.

Dzięki zaangażowaniu sołtysów, radnych, KGW, OSP Żelechów przedsiębiorców i mieszkańców naszej gminy
zarówno stół dożynkowy jak i dożynkowe dekoracje były bardzo bogate,
smaczne i cieszące oko, a różnorakie
warsztaty i atrakcje nie narzekały na
brak frekwencji. Zwieńczeniem gminnego świętowania był występ zespołu
folkowego HORPYNA i oczywiście
wieczorna potańcówka. Pogoda nie
zawiodła i humory też!
A.R.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Na początku roku w całym powiecie grodziskim
odbywały się konsultacje społeczne dotyczące
prac nad „Krajową Mapą zagrożeń bezpieczeństwa
w Polsce”. Spotkania prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim młodszy inspektor Dariusz Lubański.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie do identyfikacji zagrożeń na danym terenie oraz współdziałania instytucji, służb i samych
obywateli w celu ich eliminowania. Prezentowane
na niej informacje uwzględniają zarówno wybrane
kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia,
które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera
się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa
w trakcie:
• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organiza-
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cji pozarządowych itp.;
• debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Aplikacja zawierająca mapę, na którą można
nanieść informację o wybranym z katalogu zagrożeniu, dostępna jest od września br. na stronach
internetowych jednostek Policji.
Zachęcamy mieszkańców Gminy Żabia Wola do
aktywnego korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa i informowania Policji za jej pośrednictwem o sytuacjach powodujących zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Przypominamy
także, że każde naniesione na mapę zagrożenie
wywołuje odpowiednią reakcję policjantów, dlatego
prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.
Aplikacja nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej
interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
K.R.
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Nowe drogi we wsiach

W trzech wsiach naszej gminy jeszcze tej jesieni powstaną nowoczesne
drogi- ulice. Inwestycje o wartości
łącznej ponad 3 mln zł poprawią warunki komunikacyjne i zwiększą poziom bezpieczeństwa mieszkańców
oraz pozostałych uczestników ruchu
drogowego.
Przebudowa ul. Głównej w Petrykozach
Obecnie trwa II etap przebudowy
drogi gminnej nr 150614 w ul. Głównej w Petrykozach, stanowiącej ważny
ciąg komunikacyjny łączący drogę
wojewódzką nr 876 (ul. Mszczonowska) poprzez drogę gminną (ul. Główna) z ościenną gminą Pniewy. Zadanie
inwestycyjne realizowane jest przy
dofinansowaniu z„Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastrukturydrogowej na lata 2016 – 2019”.
Przedsięwzięcie obejmuje całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni
na odcinku 2100 m (od drogi wojewódzkiej – ul. Mszczonowskiej do
drogi gminnej – Al. Jesionowej),
budowę dwóch peronów przystanków
autobusowych wraz z montażem wiat
przystankowych oraz urządzeniem
przejścia przez jezdnię pomiędzy
dojściami do tych peronów, poprawę
odwodnienia drogi poprzez bieżącą
konserwację rowów przydrożnych
i istniejących przepustów, a także rekultywację zieleńców.

Przebudowa ul. Zięby i ul. Suchodolskiej w miejscowości Zaręby
Przebudowa dróg gminnych - ul.
Zięby i ul. Suchodolskiej w miejscowościach Zaręby i Ojrzanów, obejmuje wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni na odcinku długości 1247 m
(od drogi powiatowej– ul. Słowika do
drogi powiatowej ul. Kasztanowej).
Realizacją zadania inwestycyjnego,
które ułatwi mieszkańcom bezpieczny dojazd do zabudowań, jest firma
P.P.U.H EFEKT Budowa i Naprawa Dróg
Sp. z. o.o.
Przebudowa ul. Nad Lasem w miejscowości Żelechów
Gmina Żabia Wola podpisała również umowę z firmą P.P.U.H EFEKT
Budowa i Naprawa Dróg Sp. z. o.o.
na realizacje zamówienia pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej
oraz robót budowlanych związanych
z przebudową ul. Nad Lasem w Żelechowie gmina Żabia Wola – etap II”
Zamówienie w formule „zaprojektuj
i wybuduj” obejmuje wykonanie w bieżącym roku dokumentacji projektowej
oraz robót budowlanych związanych
z przebudową drogi gminnej – ul. Nad
Lasem na odcinku 1600 m (od ul. Modrzewiowej do ul. Krakowiańskiej).
E.T.

Rozbudowa i remont szkoły
Firma P.P.U. HEGOR Sp. z o.o. z Sochaczewa od listopada 2015 r. prowadzi roboty budowlane związane z budową sali sportowej oraz rozbudową
i remontem budynku Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. W 2016 r. zostanie zrealizowane ponad 60% wartości
i zakresu zamówienia.
W istniejącym budynku Szkoły wymieniono wszystkie instalacje oraz
wyremontowano sale lekcyjne i korytarze. Budynek został ocieplony, wykonano też nową elewację. Wyremontowana część obiektu została oddana

do użytku od września br.
Pomimo trwających prac budowlano – instalacyjnych związanych
z rozbudową budynku szkoły o salę
sportową i zaplecze, rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017 w placówce
odbyło się bez przeszkód.
Dobrą wiadomością dla uczniów
placówki jest również informacja, że
jeszcze w tym miesiącu dzieci będą
mogły korzystać z przyszkolnego placu zabaw.
E.T.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8
12 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję, posiadającą
rygor natychmiastowej wykonalności,
zezwalającą na realizację inwestycji
drogowej „rozbudowa drogi krajowej
nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda – Paszków
o długości ok. 11,6 km”. Inwestorem
przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad a generalnym wykonawcą firma Intercor.
W sierpniu Inwestor złożył również
wniosek do Wojewody Mazowieckiego
o wydanie decyzji na rozbudowę drogi
krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice
-Przeszkoda. Z informacji pozyskanej

od przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że zostanie przeprowadzona przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ponowna ocena oddziaływania na środowisko, w której możliwe
będzie zgłaszanie pisemnych uwag
i wniosków. Zachęcamy do interesowania się stroną internetową www.
zabiawola.pl (Zakładka: Rozbudowa
drogi krajowej nr 8 do parametrów
drogi ekspresowej), na której będą na
bieżąco zamieszczane kolejne informacje dotyczące tej inwestycji.
M.K.

Remont budynku socjalnego
Trwają prace związane z remontem
i termomodernizacją budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Parkowejw Osowcu.
W obiekcie wzmocniono i docieplono konstrukcję ścian oraz wymieniono stolarkę okienną. Dotychczasową okładzinę elewacyjną budynku
z płyt azbestowych, wymieniono na

blachę powlekaną. Prace remontowe
zakończone zostaną jeszcze w tym
miesiącu.
Zadanie inwestycyjne ma na celu
poprawę stanu technicznego oraz
wyglądu obiektu, który obecnie zabezpiecza potrzeby mieszkaniowe 15
rodzin.
Wykonawcą robót jest Zakład

Ogólnobudowlany „RAWOS-BUD”
Sebastian Zychowicz z siedzibą
w Rawie Mazowieckiej (wyłoniony
w trybie przetargu nieograniczonego),
z którym Gmina podpisała umowę
w czerwcu br. Wartość umowy wynosi
179 928,63 złotych brutto.
E.T.
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Zmiany w zasiłkach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, iż
od dnia 1 listopada 2016 r. ulegnie
zmianie wysokość zasiłku rodzinnego
oraz niektórych dodatków tj.:
• wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18.
roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24
roku życia;
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym

mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych, wynosi
193,00 zł miesięcznie na dziecko,
nie więcej jednak niż 386,00 zł na
wszystkie dzieci;
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
o którym mowa w art. 12a ustawy
o świadczeniach rodzinnych, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie
i na następne dzieci uprawnione do
zasiłku rodzinnego;
• wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art.
13 ustawy o świadczeniach rodzin-

nych, wynosi:
- 90,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 110,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 24. roku życia;
• wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa
w art. 15 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, wynosi:
- 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje
się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,

w której realizowany jest obowiązek
szkolny i obowiązek nauki, a także
szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się
orzeczeniem o niepełnosprawności
lub o stopniu niepełnosprawności,
- 69,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także szkoły
artystycznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny i obowiązek
nauki w zakresie odpowiadającym
nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
T.F.

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań
Narastający w ostatnich latach
problem szkód łowieckich w rolnictwie oraz wielokrotnie podnoszone
postulaty środowiska rolniczego w tej
sprawie, a także fakt, iż dotychczasowy sposób szacowania i wypłaty
odszkodowań z tytułu szkód budziły
niezadowolenie sprawiły, że ustawodawca dokonał znaczących zmian
w Prawie łowieckim. Zmieniony art.
46 ustawy wprowadza nowe zasady
szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.
Od stycznia 2017 r. za szkody
wyrządzone w uprawach i płodach
rolnych przez pięć podstawowych
gatunków zwierząt leśnych (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz przy
wykonywaniu polowania odpowiadać
będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę właściwego
ze względu na miejsce wystąpienia
szkód.
Wniosek o dokonanie oględzin
i oszacowanie szkód, a także ustalenie
wysokości odszkodowania właściciel

lub posiadacz gruntów rolnych będzie
mógł złożyć Wojewodzie bezpośrednio lub przekazać za pośrednictwem
Wójta Gminy.
Na pisemny wniosek właściciela lub posiadacza gruntów rolnych
w oględzinach i szacowaniu szkód
będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel Izby Rolniczej. Po ich zakończeniu sporządzony zostanie protokół,
zawierający w szczególności informację o wysokości poniesionych szkód.
Właściciel lub posiadacz gruntów
rolnych oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego będą mogli,
w terminie 7 dni od otrzymania protokołu do podpisu, wnieść zastrzeżenie
do jego treści w zakresie wielkości
szkody lub proponowanej wysokości
wynagrodzenia.
W terminie 14 dni od wniesienia
zastrzeżeń w zakresie proponowanej
wysokości wynagrodzenia za szkody
można będzie również przedstawić
opinię rzeczoznawcy (wpisanego
na listę rzeczoznawców prowadzoną

przez właściwą izbę rolniczą) w tej
sprawie.
Na podstawie protokołu oszacowania szkód oraz opinii rzeczoznawcy –
jeżeli została sporządzona, Wojewoda
w drodze decyzji administracyjnej
ustali wysokość odszkodowania.
W celu zapewnienia finansowania
powstałych szkód łowieckich zostanie
utworzony Fundusz Odszkodowawczy,

którego dysponentem będzie Wojewoda. Środki gromadzone w funduszu
będą pochodziły z rocznych składek,
ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców
obwodów łowieckich w okresie uiszczania czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, a także z darowizn i zapisów oraz dotacji z budżetu państwa.
K.J.

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że od dnia
5 września 2016 r. przyjmowane będą wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych będą brane pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w 2015 r. podlegające weryfikacji na dzień składania wniosku.
Świadczenia rodzinne za miesiąc listopad wypłacone zostaną:
- do 30.11.2016 r. (osobom, które złożą wniosek do 30.09.2016 r.)
- do31.12.2016 r. (osobom, które złożą wniosek do dnia 30.11.2016 r.)
Przypominamy również o obowiązku dostarczenia do dnia 14.09.2016 r.
zaświadczeń o uczęszczaniu dzieci do szkoły ponadgimnazjalnej.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli (ul. Główna 5) lub pod numerem tel. 857 82 88.

Puchar PCK dla Stasia Wójcika
Staś Wójcik, uczeń szkoły podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, przez kilka
miesięcy przygotowywał się, pod kierunkiem pani
Sylwii Kwiecień, do kolejnych etapów XXIV edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Promującej Zdrowy Styl
Życia. Staszek z powodzeniem pokonywał kolejne
etapy olimpiady, doszedł do finału (etapu okręgowego) i udowodnił starszym kolegom, do których
skierowany był konkurs, że wiek nie stwarza granic,
których młodziutkie osoby nie mogą pokonać. Stasio wrócił z olimpiady z zasłużoną nagrodą specjalną – PUCHAREM, pięknym albumem i dyplomem,
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które wręczyła mu dyrektor Zarządu Głównego PCK
w Warszawie.
Młodziutki laureat został specjalnie wyróżniony
i powitany przez organizatorów, uczestników olimpiady i towarzyszących im opiekunów. Uczeń naszej
szkoły wystąpił poza regulaminem w rozgrywkach,
wykazał się ogromną wiedzą, prezentacją multimedialną, którą organizatorzy wysoko ocenili i pokazali
pozostałym uczestnikom, jako wzorcową. W historii
tej olimpiady nie zdarzyło się dotąd, by uczeń szkoły
podstawowej przystąpił do konkursu, adresowanego
dla znacznie starszej grupy wiekowej. Staś złamał tę

zasadę i potwierdził słowa łacińskiej maksymy Nulla
regulaest, tzn. Nie ma reguły bez wyjątku.
Stasiowi życzymy kolejnych sukcesów.
S.K.
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Aktywne lato Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach
Pod koniec czerwca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skuły,
w bardzo odmłodzonym składzie,
reprezentowała powiat grodziski
w eliminacjach wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych według
międzynarodowego regulaminu CTiF
w Garwolinie. Zważywszy na to, iż były
to najmłodsze drużyny wśród wszystkich startujących drużyn, to miejsca

pod koniec pierwszej dziesiątki należy
uznać za bardzo przyzwoite. W nagrodę za włożony wysiłek, zarząd OSP
Skuły, przy wsparciu Gminy Żabia
Wola, zorganizował dla wszystkich
startujących czterodniowy wyjazd do
najwyżej położonej miejscowości
w kraju – Ząb (gmina Poronin). Młodzież spędziła ten czas aktywnie: na
zwiedzaniu i wędrowaniu po górach,

a następne na przygotowaniach do zawodów sikawek konnych i ręcznych,
które akurat odbywały się w Zębie,
co się oczywiście opłaciło, ponieważ
nasze drużyny zajęły dwa pierwsze
miejsca. Dodatkowo drużyna kobieca,
również wygrała swoją klasyfikację
przywożąc bardzo okazały puchar.
Pomimo, że w wakacje nie było
zbiórek szkoleniowych, to w straży
tętniło życiem. W lipcu członkowie
OSP pomagali w pikniku rodzinnym
w Słubicy. Wybrali się także w odwiedziny do jednostki OSP Baranów.
Spora grupa, zarówno młodszych jak
i starszych, osób przygotowała piknik patriotyczno-rodzinny pod nazwą

„Wspomnienia Powstańczych Dni”.
Dużego wsparcia w tym przedsięwzięciu udzieliły strażakom Panie z GOK
w Żabiej Woli. W okresie wakacyjnym odbyła się również noc filmowa
dla naszych młodzieżowców, a także
ognisko na pożegnanie wakacji, zorganizowane przez opiekunkę MDP.
W. Ś.

Narodowe Czytanie
3 września w całym kraju przeprowadzona została ogólnopolska akcja pn.
„Narodowe Czytanie”, nad którą patronat
objęła para prezydencka- Andrzej Duda
oraz Agata Kornhauser-Duda. W tym

roku Sylwia Kwiecień, nauczycielka języka polskiego Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, zgłosiła szkołę do projektu.
M.P.

Prezentowana pięcioletnia klacz Speedy Whiz Badger zdobyła tym samym
punkty potrzebne do zakwalifikowania
do finałów europejskich na 2017 rok.

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych osiągnięć.
K.J.

Sukces naszego mieszkańca
Kilka lat temu w naszym biuletynie
ukazał się artykuł, w którym Robert
Gajda opisywał swoją pasję do koni
rasy American Quarter Horse i konkurencji sportowej o nazwie Reining
(jazda konna w stylu western), a także
Ranczo Zaręby - miejsce gdzie realizuje swoją karierę sportową.
Okazuje się, że w naszym kraju
liczba hodowców koni rasy American
Quarter Horse oraz popularność tej
dyscypliny – stylu jazdy konnej- ciągle wzrasta. Każdego roku odbywa się
cykl zawodów (rangi krajowej i zagranicznej), podczas których można
zdobywać punkty i kwalifikacje do
rozgrywek finałowych tj. Mistrzostw
Polski i Mistrzostw Europy (przez
kolejne dwa lata odbywać się będą
w Żukowicach pod Tarnowem).

W czerwcu we wsi Rumianka odbyły
się zawody kwalifikacyjne do National
Reining Horse Association European
Affiliate Championship 2017 r. (finały
mistrzostw Europy 2017 r.). Udział
w „EZ Summer Show 2016” brali zawodnicy z Polski oraz innych krajów
europejskich (niektórzy przybyli na
nie wraz z rodzinami).
Z uwagi na dużą liczbę zawodników
rywalizacja była zacięta i budziła dużo
emocji, mimo to naszemu mieszkańcowi udało się osiągnąć niewątpliwy
sukces. Pięcioletni ogier Chic Magic
Player rasy American Quarter Horse,
którego właścicielem jest Robert Gajda zdobył 1 miejsce i Grand Champion Stallions Open w klasie ogierów.
Pan Robert zajął również 4 miejsce
w konkurencji Reining Limited Open.
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Było i będzie kulturalnie!

• W dniach od 25 do 29 lipca
25-osobowa grupa dzieci uczestniczyła w „Wakacyjnych Podróżach
z Kulturą” organizowanych przez
Dom Kultury.
o Pierwszego dnia zagościliśmy
w Dworku – Muzeum Lwowa
i Kresów Wschodnich w Biniszewiczach, po którym oprowadzała
nas właścicielka Aleksandra Bi-

niszewska. Kolejnym obiektem
był także dwór, ale tym razem
dwór Józefa Chełmońskiego
w Kuklówce, a gospodarzem był
sam prawnuk wielkiego malarza
p. Stanisław Aust.
o W drugim dniu powitał nas Król
Jan III Sobieski w swojej letniej
rezydencji Villa Nova – czyli
w Wilanowie, następnie udaliśmy się do Konstancina Zdroju
gdzie zażywaliśmy zdrojowego
powietrza.
o Środa – zawitaliśmy do Wodnej
Osady Piotra Deca w Grzegorzewicach. W programie: zwiedzanie gospodarstwa, pływanie żaglówkami i obiad z pyszną rybą
w roli głównej.
o Czwarty dzień to wspaniała lekcja biologii i botaniki – czyli
z roślinami za Pan Brat. Ogród
Botaniczny w Powsinie i ukryte
w nim tajemnice roślin oglądaliśmy pod mikroskopem, a widoki
i zapachy dawały nam ukojenie
podczas wędrówki po parku.
o Piątego dnia przygotowaliśmy
wspaniałą ucztę sałatkową. Po
naszych gastronomicznych zmaganiach, całego dnia i tygodnia
obejrzeliśmy przedstawienie pt.:
„Leśne SOS”
• 29 lipca w progach żabiowolskiego dworku zagościła piosenka
literacka. Wykonawcą koncertu był
Mirek Czyżykiewicz. Artysta zaprezentował nam kompozycje oparte
na poezji Josifa Brodskiego w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka,
usłyszeliśmy także utwory Edwarda
Stachury, Agnieszki Osieckiej, ale
przede wszystkim wiersze samego
kompozytora. Spotkaniu przyświecała myśl „Śpiewajmy Poezję”
i słuchajmy Jej. Warto było, choć
na chwilę oderwać się od życia
codziennego i wysłuchać trochę
mrocznej, ale jakże czytelnej refleksji nad życiem.

•

•

•

•
• 30 lipca na terenie OSP Skuły
odbył się piknik pt.: „Wspomnienia z powstańczych dni”. Godzina
17.00 wybiła i rozpoczęła się re-
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•

konstrukcja powstańcza z udziałem
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa. Następnie
druhny i druhowie z OSP Skuły
przedstawili program słowno-muzyczny. Nie zabrakło także wspomnień z okresu Powstania Warszawskiego i II Wojny Światowej,
którymi podzielił się z nami p. Andrzej Jendrych. Na koniec wszyscy
biesiadowali w klimacie i muzyce
z tamtych lat.
19 sierpnia natomiast została
otwarta wyjątkowa wystawa pt.:
„Różne Kobiety różne Gobeliny”,
o której opowiedziała inicjatorka
i kuratorka p. Ewa Kamińska. Zespół
Pań tkających maluje swe emocje
włóczką, sznurkiem, drucikiem itp.
Później spotkaniu prym wiódł już
zespół Potańcówka. Wprowadził
nas w rytmy i klimaty piosenek
Andrzeja Zauchy, Hanny Banaszak
i wielu innych artystów z lat 70, 80tych muzyki polskiej i zagranicznej.
Wystąpił świetny kwintet młodych
utalentowanych muzyków i wokalistów. Krótko mówiąc BRAWO!
W dniach 9-10 września zabraliśmy mieszkańców Gminy na
wycieczkę na Podlasie- Szlakiem
Trzech Kultur. W programie m.in.
Tykocin, Kruszyniany, Białystok,
Supraśl, Grabarka, Drohiczyn.
18 września zagości w Domu
Kultury SZARLOTKA w całej swej
okazałości. Czyli – konkursy, prezentacje, stoiska i ciekawe innowacje z oprawą muzyczną w tle. O to
wszystko zatroszczy się Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
6
października
zapraszamy
wszystkich Seniorów na powakacyjne Spotkanie w Domu Kultury.
13 października zapraszamy na
pierwsze powakacyjne spotkanie
cyklu„Zdrowe czwartki”

• 14 października natomiast zaproszenie kierujemy pod adresem
wszystkich nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych. Dzień
Edukacji Narodowej uświetni koncert w wykonaniu artystów scen
krakowskich. Usłyszymy m.in. piosenki Ewy Demarczyk.
• 12 listopada o godz. 18.00 będzie
wyjątkowa okazja usłyszeć – Kanty
polskie i ruskie w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej CAMERATA
CRACOVIA z gościnnym występem
DmytroHubjaka z Ukrainy w ramach
projektu „Mazowsze w Koronie” realizowanego wspólnie z Mazowieckim Instytutem Kultury.
• W listopadzie także zaprosimy naszych mieszkańców na wycieczki:
do Warszawy – Szlakiem Królewskim i być może do Krakowa – zagościmy na Wawelu. Terminy zostaną ustalone i podane na naszej
stronie www.dkzabiawola.pl
• Cotygodniowe zajęcia w Domu
Kultury rozpoczynamy od 3 października. Oprócz dotychczasowych planujemy uruchomić nowe
zajęcia, a mianowicie:
o taniec narodowy i ludowy
o taniec towarzyski
o zajęcia teatralne dla młodzieży
o warsztaty literackie
• Zapisy na zajęcia rozpoczynamy
od 12 września. Więcej informacji
znajdą państwo na naszej stronie
www.dkzabiawola.pl lub bezpośrednio w Domu Kultury. Prosimy
o wpisanie się do naszego newslettera, a wszystkie informacje
znajdą się na Państwa skrzynkach
pocztowych.
A.R.
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Pieniądze dla przedsiębiorców

Tego jeszcze nie
było w naszym
powiecie!
Przyzwyczajeni jesteśmy do
tego, że wszelkiego rodzaju konkursy uczniowskie adresowane są do
tych, którzy są uzdolnieni w określonym kierunku, np. matematyka,
język polski, itd. Traktujemy ich
jak wybrańców, którym z większą
lub mniejszą łatwością przychodzi
zdobywanie zaszczytnych laurów.
W ich cieniu pozostają inne dzieci, te przeciętne, a szczególnie
posiadające rożnego rodzaju dysfunkcje stwierdzane przez Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne.
Z myślą o tych ostatnich, którzy
muszą pracować najwięcej, Szkoła
Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie, przy współpracy z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Grodzisku Mazowieckim, zorganizowała pierwszą
edycję Międzyszkolnego Konkursu
Ortograficznego ,,Dyslektyk na
pięć”. Pomysłodawczynią konkursu
była pani Sylwia Kwiecień, nauczycielka języka polskiego i terapeuta
pedagogiczny Szkoły Podstawowej

w Józefinie. Zaszczytne I miejsce
zdobył uczeń Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim,
Bartosz Chałupka, którego terapią
zajmuje się, na co dzień pani Katarzyna Karpińska. Miejsce II i III
przypadło podopiecznym organizatorów konkursu. Zdobyli je: Klaudia
Kurmanowska oraz Iga Grądzka.
Wyróżnienie przyznano uczniowi
Szkoły Podstawowej w Skułach,
Łukaszowi Bartczakowi.
Pani Dorota Sobczyńka, wicedyrektor PPP w Grodzisku Mazowieckim, oraz Elżbieta Kołodziejczyk,
wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Józefinie, wręczyły zwycięzcom
nagrody. Już dziś organizatorzy
konkursy, tj. Szkoła Podstawowa
w Józefinie oraz wspierająca ją
PPP w Grodzisku Mazowieckim
zapraszają uczniów powiatu grodziskiego do udziału w kolejnej
edycji konkursu, skierowanego do
uczniów naszego powiatu z klas
5 i 6.
S.K.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Chełmońskiego”
przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju
na lata 2014- 2020, finansowaną ze
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (w ramach PROW 2014 20120), która przewiduje możliwość
udzielenia wsparcia finansowego
m.in. na zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości.
Warunkiem przyznania dofinansowania na pokrycie kosztów związanych
z uruchamianiem działalności gospodarczej jest stworzenie minimum
1 miejsca pracy, w tym samozatrudnienie. Premia dla rozpoczynających
działalność gospodarczą w wysokości
80 tys. zł. będzie wypłacana w formie
płatności ryczałtowej.
Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale planują stworzenie nowych miejsc pracy, będą mogli
ubiegać się natomiast o refundację
części wydatków poniesionych z tego
tytułu. Zwrot 70 % kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 300 tys. zł na
beneficjenta) nastąpi po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest
stworzenie minimum 1 miejsca pracy
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i utrzymanie go przez okres wskazany
w umowie przyznania pomocy (minimalna wartość projektu to 50 tys. zł).
Zapowiedź terminów przyjmowania
wniosków w Biurze LGD (tzw. nabory)
przedstawiają plakaty rozmieszczone
na terenie działania Grupy, a więcej
informacji na temat terminów składania wniosków oraz formalności
związanych z ich składaniem można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.ziemiachelmonskiego.pl/
oraz w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego”, tel. 46 858 91 51
K.J.
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Komfort taksówki, cena jjak za jjazdę autobusem, czyli NOWA
KOMUNIKACJA W ŻABIEJ WOLI
Firma transportowa MiMTrans
z Bukówki od 1 września br. uruchomiła nową ofertę połączeń na terenie
gminy Żabia Wola.
Jest to nowy system komunikacji,
który od lat doskonale sprawdza się
we Francji. MAŁYBUSIK, bo tak nazywa się nowa usługa MiMTransu,
łączy w sobie najlepsze cechy taksówki i autobusu, dając mieszkańcom
terenów mniej zaludnionych idealną
możliwość szybkiego, wygodnego
i taniego transportu.
Jak działa MAŁYBUSIK?
Najlepiej to wytłumaczyć na przykładzie. Pani Magda chce pojechać
z domu do Żabiej Woli na zakupy.
Dzwoni na numer 696 006 863 i zamawia połączenie z Osowca spod
skrzyżowania ulicy Szkolnej i Rzecznej do Żabiej Woli na godzinę 12:30
i od razu na powrót około 13:20.
O podanej godzinie Pani Magda stawia się w wyznaczone miejsce i czeka
chwilkę na busik. Busik przyjeżdża
i zawozi Panią Magdę do Żabiej Woli.
Jeden kurs kosztuje jedynie 5 zł
od osoby bez względu, jaka jest trasa
przejazdu i ile osób podróżuje w busiku.
Już nie trzeba iść pieszo 2-3 km.
MAŁYBUSIK to doskonały pomysł na
dowóz dzieci do szkoły pojechanie
do sklepu, lekarza, do znajomych lub
do pracy.
Na zamówienie wykonywane są
także kursy z Żabiej Woli do Grodziska
– w wybrane przez pasażera miejsc

Redaguje
Urząd Gminy Żabia Wola
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i z powrotem. MAŁYBUSIK nie ma
rozkładu jazdy. To pasażer wyznacza,
o której MAŁYBUSIK ma wyjechać
spod jego domu i o której godzinie
chce wrócić i to za jedyne 5 zł za
kurs! To szybki i wygodny sposób na
dojazd np. pod samą bramę Zespołu
Szkół przy Kilińskiego, do stacji PKP,
do pracy, na targ lub basen i potem
z powrotem do domu.
MAŁYBUSIK kursuje codziennie
w zaznaczonym na mapie obszarze
oraz do Grodziska.

Przewoźnik informuję, że jeżeli takie rozwiązanie sprawdzi się to MAŁYBUSIK obejmie w niedługim czasie
większy obszar np. Żelechów, Kaleń,
Ojrzanów, Skuły itd.

Więcej szczegółów na www.mimtrans.pl i pod nr tel. 696-006-863
J.K.

Dycha Strażacka
Po raz kolejny w Gminie Żabia Wola
w miejscowości Skuły zostanie zorganizowany bieg pod nazwą 2 Dycha
Strażacka. Głównym celem drugiej
edycji biegu jest popularyzacja najprostszej formy aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia.
Na dystansie 10 km odbędzie się
bieg główny oraz NordicWalking. Trasa prowadzi przez rezerwat przyrody

Skulski Las – jest ona bardzo atrakcyjna dla biegaczy.
W tym roku dla najmłodszych miłośników biegania przygotowano krótszą trasę na dystansie 1000 m.
Tak jak w zeszłym roku będzie
można spróbować swoich sił w różnych kategoriach, a także w drużynie.
Zapisy pod adresem : https://elektronicznezapisy.pl/event/674.html

Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
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