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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim Mieszkańcom Gminy Żabia Wola
oraz Czytelnikom naszego biuletynu
wielu radosnych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze ciepła, przyjaźni i spokoju.
Niech świąteczny czas wypełniają Państwu
nuty wspólnie śpiewanych kolęd, wyborny smak
wigilijnych dań, a przede wszystkim ciepło
kochających serc. Niech Nowy Rok przyniesie
wiele pogodnych dni, szczęście i powodzenie.
Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola
Roman Olczak- Przewodniczący Rady
Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych

Drogi w centrum uwagi
Gmina zrealizowała kolejne inwestycje drogowe przyczyniając się do poprawy stanu technicznego dróg i warunków komunikacji.
Przebudowana została ulica Nad Lasem w Żelechowie
na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul. Krakowiańskiej.
Zakończony w bieżącym roku II etap przebudowy obejmował odcinek od ul. Modrzewiowej do ul. Krakowiańskiej
o długości 2,2 km. Powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej z poboczami oraz powierzchniowym odwodnie-

niem. Przebudowana droga przy zachowaniu podczas ruchu zasad stałej organizacji zapewni sprawny i bezpieczny
dojazd do nieruchomości.
Zakończona została również przebudowa ul. Głównej
w Petrykozach, której etapowa realizacja rozpoczęła się
w 2015 r. dzięki dofinansowaniu z „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”.
ciąg dalszy na str. 3
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Zmiana numeru
konta bankowego
W związku z zawieszeniem z dniem
21 października 2016 r. działalności
Banku Spółdzielczego w Nadarzynie Oddział w Żabiej Woli uprzejmie
informujemy, że wszelkie wpłaty dotyczące podatków i opłat lokalnych
należy wpłacać na rachunek bankowy
w Banku Spółdzielczym Biała Rawska
Oddział w Mszczonowie o numerze 32 9291 0001 0046 3049 2000
0060
Pozostałe numery kont bankowych:
- opłaty za udostępnienie danych
osobowych, wydanie duplikatu
Karty Dużej Rodziny należy wpłacać na rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym Biała Rawska Oddział w Mszczonowie o numerze:
53 9291 0001 0046 3049 2000
0070
- składki za konserwację rowów
i urządzeń drenarskich na rzecz
Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej
Woli należy wpłacać na rachunek
bankowy w Banku Spółdzielczym
Biała Rawska Oddział w Mszczonowie o numerze: 20 9291 0001
0210 0744 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej - Filia w Żabiej Woli
96-321 Żabia Wola, ul. Główna 1
tel. (46) 854 15 02
tel. (46) 855 36 55
fax (46) 855 28 53
www.bsbr.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 10:00-17:30
wtorek-piątek: 8:00-15:30
Na terenie placówki znajduje się bankomat (dostępny całodobowo).
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Chcesz być kompetentny- przyjdź do nas
Lokalne Centrum Kompetencji
w Żabiej Woli powstałe w ramach
projektu M@zowszanie to punkt dostępny dla każdego Mieszkańca naszej gminy.

LCK to nie tylko interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług, ale
również szereg szkoleń i warsztatów.
Zadaniem punktu jest m.in. edukacja osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym i rozpowszechnianie informacji kulturalnej i gospodarczej, co
przyczynia się do poprawy warunków
życia i pracy.W siedzibie centrum
każdy mieszkaniec, bez względu na
wiek, może zapoznać się z różnymi
nowinkami technicznymi.

Najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy z wielkim zaangażowaniem
biorą udział w cyklu spotkań o nazwie
,,Owce w sieci” prowadzonych przez
pracownika żabiowolskiego LCK.Celem projektu jest edukacja dotycząca
zagrożeń związanych z korzystaniem
z Internetu, telefonów komórkowych
i innych nowych technologii. Dla
najmłodszych to przestroga, dla młodzieży – pokazanie ich internetowych
zachowań w krzywym zwierciadle, dla
dorosłych – przyczynek do refleksji.
Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach wcielając się w trakcie zabaw
ruchowych w bohaterów omówionych
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kreskówek jak również biorą udział
w ożywionej dyskusji na poruszane
tematy. Projekt został przygotowany
przez Polskie Centrum Programu Sefer Internet (PCPSI), które tworzą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej
Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK.
Głównym partnerem projektu jest
Fundacja Orange.

Jesienią tego roku LCK w Żabiej
Woli wraz z Gminną Biblioteką Publiczną wzięło udział w rekrutacji do
drugiej edycji projektu „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”.
Jego celem było zachęcenie młodych
ludzi z małych miejscowości do nauki
kodowania oraz rozwijanie ważnych
dla ich przyszłości umiejętności programistycznych. W październiku grupa uczniów z Gimnazjum w Józefinie
uczestniczyła w dwóch warsztatach
prowadzonych przez profesjonalistów
w dziedzinie kodowania. Trenerzy zapewnili gimnazjalistów, że nie ma znaczenia czy pochodzą z dużego miasta
czy też z gminy wiejskiej, wszyscy
programiści mają równy start i równe
szanse. Ograniczeniem może być tylko
nasz umysł. Wystarczy otworzyć się na
nowe możliwości.Młodzi ludzie podczas warsztatów zdobywali kompetencje, które zaprocentują w przyszłości
i być może przyczynią się do wyboru
studiów czy zawodu związanego z nowymi technologiami, gdyż w tym kierunku zmierza rynek pracy.

Kolejną ofertą skierowaną do młodzieży szkolnej są warsztaty ,,Druk
3D – od teorii do rzeczywistości”,
podczas których uczniowie zgłębiają
tajniki druku 3D oraz obsługi drukarki
3D ZORTRAX M200. Poznają rodzaje,
charakterystykę i zastosowanie poszczególnych filamentów dedykowanych temu modelowi drukarki. Dzieci
mają również możliwość zapoznania
się z programem Blender przeznaczonym do modelowania i renderowania
obrazów, figur przestrzennych oraz
animacji komputerowych (wykorzystywanym m. in. do produkcji reklam, gier
komputerowych i kreskówek). W trakcie zajęć można obserwować pracę
drukarki oraz jej efekt finalny – karabińczyk wydrukowany materiałem Z-ABS.
Uczniowie dowiadują się jak wiele zalet posiadają drukarki 3D i zdobywają
cenne informacje na temat technologii
druku wykorzystywanych do produkcji
prototypów w różnych gałęziach przemysłu: od przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, spożywczego, poprzez
druk implantów w medycynie i chirurgii a skończywszy na całym szeregu przedmiotów codziennego użytku,
gadżetów i zabawek. Jest duże zainteresowanie zagadnieniem. Największy
entuzjazm wzbudza prezentacja kilku
przykładów samochodów wydrukowanych w drukarkach 3D.

Z początkiem nowego roku w LCK
ruszy Lokalny Klub Kodowania, w którym młodzi pasjonaci będą mogli za
pomocą narzędzia Scratch programować udostępnione przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego roboty Finch. Projekt jest realizowany przez FRSI ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark.
Objęty jest także patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra
Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dużym zainteresowanie cieszy
się także szkolenie ,,ABC komputera

i Internetu” skierowane głównie do
starszych mieszkańców naszej Gminy. Udział w zajęciach może wziąć
każdy powyżej 60 roku życia. Przez 30
godzin trwania szkolenia, uczestnicy
dzielnie zgłębiają tajniki formatowania tekstu, nawigacji w Internecie, zakładania i obsługi poczty elektronicznej czy też dokonywania e-zakupów.
A ponieważ nie samą nauką człowiek
żyje, zajęcia umilają gorące napoje
i pyszne wyroby własne uczestników.
Atmosfera panująca w czasie zajęć,
kameralne grono (pięcioosobowe
grupy), wspólne tematy i zainteresowania, brak pośpiechu – to wszystko
pozwala nam tworzyć spotkania zwane
żartobliwie przez uczestników klubem
e-seniora. Do tej pory szkolenie z zadowalającymi wynikami ukończyło 25
seniorów, a osób chętnych na kolejne
edycje nie brakuje.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od stycznia
2017 roku ruszy nowa, trzecia edycja szkoleń komputerowych. Kolejna
planowana jest na przełomie marca
i kwietnia.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług. od poniedziałku do
piątku w godz.: pon., czw. – 10:0018:00, wt., śr., pt. - 08:00-16:00.
oraz do śledzenia ofert na stronie
facebookowej www.facebook.com/
lckzabiawola .
Informacje i zapisy na szkolenia:
Lokalne Centrum Kompetencji
96-321 Żabia Wola,
ul. Główna 5 pok.8
tel. 786 909 006
e-mail: lck@zabiawola.pl
www.facebook.com/lckzabiawola
Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek:
10:00-18:00
wtorek, środa, piątek:
08:00-16:00
AD
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Drogi w centrum uwagi
ciąg dalszy ze str. 1
Zrealizowany w 2016 r. II etap przebudowy obejmował odcinek o długości 2,1 km od skrzyżowania
ul. Głównej z Traktem Królewskim i Aleją Jesionową do skrzyżowania z drogą wojewódzką relacji
Piotrkowice - Chudolipie. Zadanie dofinansowane
zostało ze środków „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Projektowane parametry techniczne obiektu
drogowego zostały osiągnięte. Przebudowana została jezdnia, która obecnie ma szerokość 5,0 m.
Wykonano obustronne pobocza, udrożniono rowy
przydrożne, powstały 2 perony przystankowe z wiatami dla podróżnych korzystających z komunikacji
publicznej.
Dzięki przebudowie ul. Główna stała się spójnym,
wysokiej jakości technicznej ciągiem komunikacyjnym umożliwiającym bezpieczną komunikację.
Wprowadzenie oznaczeń stałej organizacji ruchu

w postaci znaków poziomych i pionowych, przejść
dla pieszych, peronów przystankowych spowoduje,
że komunikacja tą drogą będzie czytelna a zatem
bezpieczna i sprawna.
Przedmiotowa inwestycja drogowa powstała przy
współpracy z Radą Sołecką oraz partnerami samorządowymi, którymi są Gmina Pniewy i Powiat
Grodziski.

placu w centralnym punkcie miejscowości powstał
ważny ciąg komunikacyjny dla pieszych i pojazdów.
Mimo trudności spowodowanych kwestiami własności (prywatnej) terenu znalazło się przysłowiowe
wyjście z sytuacji. Jest ono nawiązaniem do uchwały
nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żabia Wola
z czerwca 2013 r. Dzięki dobrej woli i zrozumieniu
właścicieli gruntów i zabudowań centralnie położony punkt wsi zyskał nowoczesne, energooszczędne
oświetlenie i elegancki wygląd, który współgra z urokliwym terenem wokół Domu Kultury. Przebudowa ul.
Zielonej Żabki wraz z budową oświetlenia ulicznego
to kolejny etap działań Gminy związany z kształtowaniem i zagospodarowaniem centrum Żabiej Woli
poprawiających estetykę przestrzeni publicznej.
Dobrze oświetlona ulica o nawierzchni z kostki betonowej połączona wjazdem na drogę powiatową ul. Warszawską, zapewni sprawną obsługę komunikacyjną pawilonów usługowych.
ET

Kolejną inwestycją drogową, która powstała przy
dużym zaangażowaniu i współpracy ze społeczeństwem są ul. Zięby i ul. Suchodolska w miejscowości Zaręby i Ojrzanów. W ramach przebudowy drogi
dojazdowej na odcinku od ul. Słowika do ul. Kasztanowej powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej
na odcinku 1,2 km. Stan techniczny pozostałego
odcinka ul. Zięby (do ul. Kasztanowej) został wyremontowany w ramach bieżącej konserwacji.
W br. zrealizowany został także kolejny etap Przebudowy Centrum Żabiej Woli. Na nieuporządkowanym

Największe inwestycje zgodnie
z planem

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
96-321 Żabia Wola,
ul. Główna 5 pok.1
tel. (46) 8578530
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek:
09:00-13:00
Z darmowej pomocy prawnej, na
etapie przedsądowym mogą nieodpłatnie korzystać następujące osoby:
młodzież do 26 roku życia, posiadacze

ważnej Karty Dużej Rodziny, seniorzy
po ukończeniu 65 lat, kombatanci,
weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz
osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy o pomocy społecznej.

• Budowa przedszkola w Żabiej Woli (zadanie w trakcie realizacj);

Sukces lokalnego przedsiębiorcy
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Remigiusz Chełchowski został nagrodzony
tytułem Diament Polskiej Jakości przyznawanym w ramach Ogólnopolskiego Programu
Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki
Polskiej Gospodarki”.
Wyróżnienie przyznawane jest podmiotom, które prowadzą działalność w oparciu
o najwyższe standardy jakości.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

• Centrum Integracji Społecznej – budowa sali sportowej w ramach rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzanowie (zadanie w trakcie realizacji).
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Aktywnie w kulturze
Listopad pomimo deszczowej aury
obfitował w Domu Kultury w szereg
spotkań i działań wystawienniczo-kulturalnych.
6 listopada odbył się wernisaż grupy malarskiej działającej w Powozowni przy Domu Kultury w Radziejowicach, pod czujnym okiem instruktora
i malarki Hanny Gancarczyk. Doznaniom malarskim towarzyszyła muzyka w wykonaniu grodziskiej formacji
„Bez Zgrzytu”.
10 listopada odwiedziliśmy naszą
stolicę. 30-osobowa wycieczka miała okazję zobaczyć i poznać historię
Zamku Królewskiego, Muzeum Pałacu
w Wilanowie i gmachów polskiego
parlamentu czyli Sejmu i Senatu.
Po krótkim oddechu kolejne wrażenia muzyczne – 12 listopada po raz

wtóry zagościł u nas Mazowiecki Instytut Kultury z projektem Mazowsze
w Koronie – koncerty w zabytkach
architektury Mazowsza i programem
Kanty Polskie i Ruskie brawurowo wykonanym przez zespół muzyki dawnej
Camerata Crakovia i gościnnie występującym bandurzystą i basem w jednym - Dmytro Hubiakiem z Ukrainy.
17 listopada odbyło się spotkanie Seniorów z wykładem p. Joanny
Buczek z Fundacji Źródła Życia pt.: „
Zdrowie z wyboru”. Kolejnym wydarzeniem - 18 listopada - z udziałem
seniorów był Festiwal Śpiewający
Siątek organizowany przez Centrum
Kultury w Żyrardowie, w którym brał
udział nasz chórek DoReMiRe.
Grudzień to czas wyjątkowych
emocji i wzruszeń 3-go grudnia za-

prosiliśmy dzieci do zabawy z Mikołajem, Bałwankiem i Pajacykiem,
którzy zapewnili dobrą zabawę.
4 grudnia Krzysztof Daukszewicz
z nowym programem „Nareszcie
w Dudapeszcie” ukazał absurdy dzisiejszego społeczeństwa i nawiązał
do bieżących wydarzeń społecznopolitycznych.
16 grudnia spotkaliśmy się z naszymi Seniorami, by podzielić się
tradycyjnym opłatkiem, zaśpiewać
wspólnie kolędy i pastorałki przy
wsparciu zespołu DoReMiRe.
I już Święta!

• 27 stycznia na koncert pt.:”Kolędy
Świata”;
• 11 lutego bal karnawałowy;
• 13-17 lutego zimowe ferie z kulturą;
• 23 lutego Ostatki Seniorów.
Dom Kultury jest zawsze otwarty
dla mieszkańców i ich propozycje
współpracy. Nie zapominajcie o nas,
jesteśmy z Wami i dla Was.
AR

A po Świętach Bożego Narodzenia:
• 12 stycznia odbędą się kolejne Jasełkowe Zmagania;
• 14 stycznia godz. 10.30 spektakl
bożonarodzeniowy pt; „W poszukiwaniu Jezusa” pod kierunkiem
p. Edyty Wykroty, w wykonaniu zespołu „Józefinki” kl. V-VI SP z Józefiny;
• 19 stycznia na spotkaniu seniorów
uczcimy Święto Babci i Dziadka;
• 21 stycznia zapraszamy na Rodzinne Kolędowanie;

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli w 2016 r. przygotowała
i zaktualizowała wiele propozycji,
będących ciekawym urozmaiceniem
dotychczasowej oferty placówki.
Bogaty, różnorodny księgozbiór.
Placówka w 2016 roku dokonała
zakupu książkowych nowości wydawniczych będących odpowiedziami na
oczekiwania czytelników. Przybyło
ogółem 577 sztuk książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (z czego 205
sztuk zakupiono w ramach dotacji
z Biblioteki Narodowej).
Krok w świat wirtualnych książek.
Dla czytelników również w 2016
biblioteka wykupiła dostęp do ebooków na platformie IBUK LIBRA
około 1200 pozycji. Wystarczy odebrać w bibliotece indywidualny kod
PIN, zalogować się na stronie i wprowadzić otrzymany kod PIN.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek” oprócz książek, które ukazały się drukiem, zakupionych zostało
46 audiobooków
w – książek „mówionych”. To nowa oferta biblioteki.
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Pamiętamy o historii.
Na stronie internetowej w zakładce
STREFA CZYTELNIKA jest dołączony katalog Kartoteki Regionalnej
Powiatu Grodziskiego. Jest to spis
piśmiennictwa omawiającego zagadnienia społeczne, gospodarcze,
historyczne i kulturalne powiatu grodziskiego.
Nowoczesność w zabytkowym
dworku.
Biblioteka udostępnia swoim czytelnikom trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do
Internetu. Mieszkańcy mogą skorzystać z usługi skanowania, drukowania, kopiowania oraz wykorzystywać
bezprzewodowe łącze internetowe
(WiFi) na własnych urządzeniach
mobilnych.
Z książką w świat.
Popularyzacja książki i promocja
czytelnictwa to stała forma współpracy ze szkołami z terenu naszej
gminy. Zapraszamy do nas zarówno
autorów (m.in. Krzysztofa Piersę), jak
również teatry dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka w Twoim świecie.
Wykorzystywany przez placówkę
program biblioteczny potrafi już nie
tylko wypożyczać książki. W chwili
obecnej każdy czytelnik może – wykorzystując łącze internetowe – korzystać z własnego konta, przeglądać katalog książek, rezerwować
czytane przez innych pozycje oraz
prolongować je z własnego urządzenia. W chwili obecnej działalność
rozpoczyna kolejna usługa – powiadamianie smsem o możliwości
odbioru zarezerwowanej pozycji lub
potrzebie oddania przetrzymanej
książki.

Weź książkę – (od)daj książkę…
Zachęcamy czytelników, żeby
oddawali przetrzymywane przez
siebie pozycje książkowe – jest to
nie tylko oznaka kultury, ale przede
wszystkim ukłon w kierunku innych,
którzy posiadają podobne predyspozycje czytelnicze
Spotkanie z historią Gminy w dniu
25 lutego (godz. 14:00)
Andrzej Jendrych przedstawi dotychczasowy dorobek w poznawaniu
historii naszej gminnej ziemi.
JW
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Nauka łączy
W ramach kontynuacji współpracy z Czechami w dniach
23– 28.10.2016 r. piętnastoosobowa
grupa uczniów Gimnazjum im. Józefa
Chełmońskiego w Józefinie wyjechała
na obóz językowy do Žaben w Czechach.
Młodzież miała okazję doskonalić znajomość języka angielskiego wspólnie
z rówieśnikami z Czech i Słowacji.
Był to bardzo intensywny tydzień
praktycznej nauki języka angielskie-

go podczas wycieczek po regionie
oraz wieczorów integracyjnych podsumowujących każdy dzień. Nie zabrakło też innych atrakcji, takich jak
wizyta w aquaparku, zawody sportowe
czy zwiedzanie Świata Techniki U6
w Ostravie.
Nasi uczniowie spotkali znajomych,
którzy w ubiegłym roku szkolnym byli
u nas w Gminie,w naszej szkole.
Nawiązali wiele nowych znajomości z młodzieżą czeską i słowacką.

Docenili piękno Beskidu Śląsko –
Morawskiego, wspinając się na Łysą
Górę, ale przede wszystkim rozwinęli
umiejętności komunikowania się po
angielsku w sytuacjach życia codziennego.
Wszyscy wrócili trochę zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń.
Uczestnicy obozu z niecierpliwością
oczekują też kolejnego spotkania, tym
razem w Polsce, a zawiązane przyjaźnie podtrzymują na Facebooku.
Pierwsze spotkanie młodzieży
odbyło się jesienią ubiegłego roku
w naszym gimnazjum. W ostatni majowy weekend odbyło się spotkanie
w górach, a kolejne planujemy latem
nad Bałtykiem.
KP

Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II – rozstrzygnięty
W związku z obchodami Dni Papieskich poświęconych Janowi Pawłowi
II Pani Sylwia Kwiecień - nauczycielka
języka polskiego w Szkole Podstawowej w Józefinie, postanowiła zwrócić
uwagę uczniów na postać Ojca Świętego, przygotowując tablicę informacyjną o wyjątkowym Polaku i organizując I edycję Powiatowego Konkursu
Wiedzy o Janie Pawle II (jego życiu
i twórczości).
Konkurs, który był adresowany do
dzieci z klas V i VI szkół podstawowych, cieszył się dużym zaintere-

sowaniem uczniów całego powiatu.
Zgłosiło się do niego ponad czterdziestu uczestników, którzy wykazali się imponującą wiedzą o życiu
i twórczości świętego Jana Pawła II.
Konkurs był o tyle wyjątkowy, że dużo
pytań konkursowych poświęconych
było twórczości Ojca Świętego, który
jak wiadomo, pisał przejmujące i niezwykle wymowne utwory poetyckie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Skułach – Kamil Banasiak (kl.6)
i Adrianna Baraniak (kl.6), przygotowywani przez panią mgr Teresę

Warsztaty geologiczne
i etnograficzne
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Józefinie mieli okazję uczestniczyć w niecodziennych zajęciach,
brali bowiem udział w warsztatach
geologicznych i warsztatach etnograficznych. Dzięki zajęciom geologicznym uczniowie mieli możliwość poznania i rozróżniania skał i minerałów
występujących na naszej planecie.
Sprawdzali jak ostry jest krzemień, jak
W związku z licznymi pytaniami
o rekrutację do nowo powstającego przedszkola informujemy,
że rekrutacja będzie prowadzona
w marcu pprzez Centrum Usługg
Wspólnych w Gminie Żabia Wola.
Informacje w tej sprawie ukażą się na stronie internetowej
www.zabiawola.pl

czarny jest obsydian, jak zbudowany
jest granit i jak kruchy jest piaskowiec.
Na warsztatach etnograficznych dzieci
dowiedziały się jak dawniej żyło się na
wsi a także poznały kulturę regionu łowickiego. Udział w takich warsztatach
zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.
SK

Szopę, nie mieli sobie równych i zajęli zaszczytne I miejsce. Miejsce II
zdobyły: uczennica SP w Skułach
– Marta Chojecka(kl. 5) oraz uczennica Szkoły Podstawowej w Józefinie
– Natalka Woźniak (kl. 6a). III miejsce
przyznano Paulinie Krajewskiej (kl.
6), uczennicy Szkoły Podstawowej
w Adamowiźnie, którą przygotowywał
ks. Łukasz Przybylski.
Nagrody i podziękowania zwycięzcom, oraz towarzyszącym im
opiekunom, wręczyła pani Marzena
Pytlak, Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Józefinie. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji konkursu, której towarzyszyć mają obiecane
przez Panią Sylwię Kwiecień papieskie kremówki.
SK

Sukcesy sportowe
W październiku Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie wzięła udział w Regionalnych Mistrzostwach LZS w Biegach Przełajowych, które odbyły się
w Osuchowie. Szkołę reprezentowało
24 uczniów z klas IV - VI. Wszyscy
uczniowie dzielnie rywalizowali, co
pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji drużynowej szkół
podstawowych. Indywidualnie najlepiej zaprezentowali się uczniowie
klas czwartych: Aleksander Jarosz,
który zajął I miejsce i Jakub Jasiński
III miejsce.
W listopadzie uczniowie klas szó-
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stych reprezentowali szkołę na Powiatowych Zawodach w mini koszykówce
chłopców w Podkowie Leśnej. Podczas zawodów zmierzyli się z sześcioma szkołami z powiatu grodziskiego.
Ostatecznie Szkoła Podstawowa w Józefinie zajęła I miejsce wygrywając
cały turniej.
Bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczniów z Józefiny cieszy się
tenis stołowy. W listopadzie rozgrywane były cyklicznie szkolne zawody
w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Julia Kowalska, która zajęła
I miejsce, II miejsce zajęła Małgosia
Borys, a trzecie Kasia Łyszkowska. Zawody dla chłopców wygrał Antek Żurowski, drugie miejsce zajął Przemek
Kowal, a trzecie Aleksander Jarosz.
Jesteśmy dumni z naszych sportowców.
SK
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Świetlica w Skułach pełna pomysłów
MegaMisja
Od września br. w grupie II świetlicy w Szkole Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Skułach realizowany
jest ogólnopolski program edukacji
cyfrowej dla świetlic MegaMisja, który cieszy się dużym zainteresowaniem
dzieci i ich rodziców.Celem programu
jest m.in: budowanie kompetencji
cyfrowych, komunikacyjnych oraz
medialnych najmłodszych uczniów
szkół podstawowych przebywających
w świetlicach szkolnych, poprzez zabawę, która przenosi dziecko w świat
przygód misji.
W Szkole Podstawowej w Skułach
zajęcia prowadzą nauczycielki: Anna
Cebula oraz Joanna Czermak.Uczniowie wraz z wychowawcą pomagają
bohaterom uratować cyfrowe laboratorium przed figlami Psotnika. Najmłodsi uczą się i zdobywają nagrody
dla całej świetlicy. Dzięki platformie
internetowej: www.memamisja.pl,rodzice mogą obserwować postępy
uczniów oraz włączyć się w rozwój
kompetencji cyfrowych swoich dzieci
i skorzystać z bezpłatnego kursu internetowego o bezpieczeństwie dziecka
w sieci: www.funadcja.orange.pl/
kurs.

Uczniowie ze Skuł mają za sobą
pierwsze osiągnięcia: razem z wychowawcami wygrały zestaw kreatywny
i napisały bajkę pt.: „Psotnik i Pikaczu”. Stworzyły także przedstawienie
pt.: „Jak z awatarem Plastusia było
i jak się to skończyło”.
Nasi Przyjaciele
W świetlicy przeprowadzane są
liczne konkursy: plastyczne, sportowe
oraz przyrodnicze. W tym roku szkolnym rozstrzygnięte zostały konkursy
plastyczne: „Bezpiecznie na drodze”,
„Październik miesiącem oszczędzania” i „Jesienne Inspiracje”. W jury
zasiadał m. in. malarz, nauczyciel naszej szkoły, p. Marcin Minor.
Od października ruszyła świetlicowa sekcja artystyczna. Dzieci, które
lubią aktywność aktorsko-plastyczną
mogą rozwijać swoje zainteresowania
teatralne pod okiem p. Anny Cebuli.
Kompetencje językowe dzieci rozwija natomiast p. Joanna Czermak,
która zawsze służy pomocą i pomaga
w trudnych zadaniach z języka angielskiego.
W piątki w godz. 13.40 -14.25
odbywają się świetlicowe śpiewanie,
z udziałem organisty, woluntariusza

Mateusza Koźbiała, który akompaniuje dzieciom na akordeonie. Śpiew patriotycznych pieśni uświetnił szkolną
akademię z okazji Dnia Niepodległości, a 25 XI br. odbył się świetlicowy
konkurs piosenki patriotycznej. Przepiękne nagrody - medale wykonał dla
zwycięzców pan Stanisław Stepokura
wraz z córką Bożeną Artinjan. Teraz
dzieci uczą się nowych kolęd i pastorałek.
Świetlica rozpoczęła także współpracę z Lokalnym Centrum Kompetencji w Żabiej Woli. Zajęcia z cyklu:
„Owce w sieci” mają na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń internetowych oraz kształcenie umiejętności
odpowiedzialnego korzystania z wirtualnej sieci.
Dzieci ze świetlicy wraz z harcerzami uczestniczą również w akcji
zbierania plastikowych nakrętek dla
niespełna rocznego chłopczyka Filipa
Sucheckiego. Fundusze zebrane za
korki przeznaczone zostaną przez fundację”Kawałek Nieba” na kosztowną
operację nóżek dziecka.
Zabawa i marzenia
Uczniowie ze świetlicy w Skułach
uwielbiają budować z klocków. Powstają przepiękne pojazdy, przedmioty użytkowe, budowle. Jedna z prac
plastycznych „Jesienne inspiracje”
została ułożona z klocków LEGO.
Dzieci marzą o dodatkowych klockach
do konstruowania. Gry planszowe,
karciane też są lubiane, a szczególnie „Dubble”, „Pszczółki”, „Farmer”,
„Mali Powstańcy”, „Skarby Ziemi
Chełmońskiego”, „ Grzybobranie”.
Świetlica uczestniczy także w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.
Ulubionym autorem dzieci jest Rafał
Kosik. Niedawno uczniowie otrzymali

od p. Agnieszki Kossowskiej książkę
jej autorstwa pt.: „Duże sprawy w małych głowach” (Stowarzyszenie Terapeutów Zależnych), dzięki której będą
mogły poznawać świat słabszych
kolegów oraz nauczyć się szacunku
i umiejętności pomagania dzieciom
niepełnosprawnym.
AC

Mistrzowie Ortografii
5 grudnia br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim został uroczyście wręczony
dyplom i nagroda (Pióro Dyrektora PPP
w Grodzisku Maz.) tegorocznemu Mistrzowi Ortografii, laureatowi II edycji
Powiatowego Konkursu Ortograficznego
,,Dyslektyk na PIĘĆ”, zorganizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, pod
patronatem PPP w Grodzisku Mazowieckim. Mistrzem tegorocznej edycji
został Kamil Jankowski, uczeń kl. 6
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka
Sienkiewicza w Grodzisku Maz.
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Umiejętności Kamila rozwija, na codzień p. Katarzyna Rachwalska-Kalisz,
która z rąk p. Doroty Sobczyńskiej, wicedyrektora PPP, odebrała nie tylko ,,bukiet” podziękowań, ale także pierwszy
w naszym powiecie Certyfikat Szkoły
Przyjaznej Uczniom z Dysleksją.
Tytuł wicemistrza zdobyła Iga Grądzka, uczennica kl. 6b Szkoły Podstawowej w Józefinie. Igę przygotowywała do
konkursu p. Sylwia Kwiecień, nauczycielka języka polskiego, pomysłodawczyni konkursu. Jesteśmy pełni uznania
dla naszych zwycięzców.
SK
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Brzęczą nie tylko w ulu
W ramach realizacji projektu
„Co brzęczy w ulu” dofinansowane-

go z programu FIO Mazowsze Lokalnie grupa Błonkoskrzydłe spotkała

się z najmłodszymi w naszej gminie
w przedszkolach i klasach I-III. Na
spotkaniach dzieci zapoznawały się
z życiem pracowitych pszczół, oglądały pszczoły w specjalnym szklanym
uliku, zobaczyły ul od środka, mogły
powąchać i dotknąć produkty pszczele, zdobyły wiele cennych informacji
o tych pracowitych owadach, a także
o pracy pszczelarza. Dzieci w ramach

zajęć kolorowały, rozwiązywały zagadki i nawet miały okazję przytulić
pluszową pszczołę. Na zakończenie
spotkania odbyła się degustacja miodu, który dzieci z wielką ochotą zjadały. Dzięki tym spotkaniom na terenie
gminny mamy już wielu przyjaciół
pszczół.
SG

Mikołajki w OSP Żelechów
W niedzielne popołudnie, 4 grudnia, druhowie z OSP Żelechów z wolontariuszami z Gminnego Centrum
Wolontariatu w Żabiej wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Szansa” w Żabiej
Woli zorganizowali spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych dzieci

z obszaru naszej gminy.
Wolontariusze wraz z dziećmi stroili choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami, lukrowali ciastka, brali
udział w konkursach tanecznych, a na
końcu przywitali Św. Mikołaja, który
jak co roku zjawił się z ogromnym
workiem prezentów dla każdego.
Mikołajki zakończyły się wielkim
sukcesem, a dzieciaki wróciły do
domu nie tylko z uśmiechami, ale
i drobnymi podarunkami.
SM

Dzień Wolontariatu
5 grudnia – Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza. Z tej okazji w Urzędzie
Gminy Żabia Wola odbyło się uroczyste spotkanie Wolontariuszy z Wójt
Gminy – Haliną Wawruch oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Teresą Fabiszewską.
Spotkanie miało na celu uczczenie święta wszystkich tych, którym
niesienie pomocy nie jest obce.Było
również okazją do wymiany spostrzeżeń i pomysłów na przyszłość oraz
podziękowania za propagowanie idei

wolontariatu na terenie Gminy Żabia
Wola.
W ramach uznania dla pracy wykonywanej z potrzeby serc naszych Wolontariuszy wręczone zostały dyplomy
i drobne upominki.
Wszystkim Wolontariuszom jeszcze
raz dziękujemy i życzymy wiele satysfakcji z niesienia bezinteresownej
pomocy osobom jej potrzebującym.
Jesteście wspaniali!
SM
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Wiklina w ogrodzie
Projekt „Ecie pecie wierzba się plecie” dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Europa i My w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowany
przez grupę nieformalną Plecionkarze
przy wsparciu Stowarzyszenia LGD
„Ziemia Chełmońskiego” realizowany

jest na terenie Gminy Żabia Wola już
od początku listopada br. Grupa Plecionkarzy w parku przy Domu Kultury
W Żabiej Woli wyplotła korzystając ze
wskazówek instruktora aż 10 elementów architektury ogrodowej z żywej
wikliny. Wiosną zazielenią się i będą

cieszyły oko odpoczywających jak
również ucieszą dzieci korzystające
z placu zabaw. Ideą pomysłodawczyń projektu jest odnowienie tradycji
wyplatania z wierzbowych witek nie
tylko koszyków ale również płotków,
altanek, tuneli,bram które przy dzi-

siejszym trendzie powrotu do natury
wpiszą się w nasz krajobraz. Każdego
kto chciałaby dowiedzieć się więcej
o tworzeniu form ogrodowych z żywej wikliny zapraszamy na stronę
www.wierzbasieplecie.eu.
DT

„Zadziwiający Świat Owadów Przybliżamy”
Podczas Dnia Szarlotki Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej Woli realizowało projekt „Zadziwiający Świat
Owadów Przybliżamy”, mający na
celu rozwijanie u dzieci ciekawości
poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie, wyciąganie wniosków oraz
umiejętności współpracy w grupie.
Jak mówi Prezes Stowarzyszenia p.
Marzena Grotowicz - Dzieci to mali
badacze świata, ich wrodzona ciekawość i skłonność do eksperymentowania oraz nieokiełznana chęć uczenia
się poprzez działanie, obserwowanie,
wypróbowywanie,
doświadczanie,

musi mieć solidne podstawy. Naturalne skłonności dzieci mogą rozwinąć
się w pełni przy wykorzystaniu metody projektów badawczych. Właśnie
dlatego powstał nasz projekt.
Na potrzeby projektu Stowarzyszenie „SZANSA” stworzyło materiały
edukacyjne, w tym liczne próbki owadów. Ważną pomocą dydaktyczną stał
się więc mikroskop.
- Dzieci, młodzież, ale i dorośli zaskoczyli nas swoimi ciekawymi i nietypowymi pytaniami oraz chęcią zbadania odpowiedzi. Byliśmy niezwykle
szczęśliwi, gdy dzieci z wielką ochotą
i przejęciem opowiadały sobie, co wi-

dzą pod mikroskopem i wołały siebie
nawzajem, aby z innymi podzielić się
tym widokiem – podkreśla p. Karolina
Zaremba Członek Zarządu Stowarzyszenia „SZANSA’ w Żabiej Woli.
Projekt dofinansowany został przez
Stowarzyszenie Europa i My działające we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach
programu Działaj Lokalnie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
MG

Dzielimy się gwiazdką

Redaguje
Urząd Gminy Żabia Wola

8

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

Świąteczna
Paczka dotrze do
rodzin.
kolejnych
Stowarzyszenie
„SZANSA” w Żabiej
Woli tradycyjnie, już
od 10 lat, co roku organizuje zbiórkę
artykułów spożywczych. Życzliwi tej
potrzebie właściciele lokalnych sklepów
udostępniają kosz składkowy, do którego

klienci mogą włożyć zakupiony produkt,
a tym samym „Podzielić się Gwiazdką” z
potrzebującymi. Już drugi rok z rzędu do
akcji dołączyli się młodzi Wolontariusze
z Centrum Wolontariatu, którzy kolędowali podczas sobotniej zbiórki oraz wręczali ciastka piernikowe przygotowane w
Świetlicy „Motyle” w Słubicy Dobrej.
ZO
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