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Dożynki Gminne

Pierwsze gminne przedszkole

Święto Chleba w Gminie Żabia

Wola rozpoczęła uroczysta Msza

Święta w kościele p.w. Świętych

Apostołów Piotra i Pawła w Skułach

celebrowana przez księdza probosz-

cza Sławomira Bogdanowicza, któ-

ry podczas mszy poświęcił chleb

i wieńce dożynkowe. Część oficjalna

i artystyczna miała miejsce trady-

cyjnie przy Domu Kultury na terenie

parku w Żabiej Woli.

Tegorocznymi Starostami doży-

nek byli Pani Agnieszka Pałygiewicz 

z Pertykoz i Pan Sławomir Rylski ze 

Skuł. Honory Gospodarzy pełnili 

Wójt Gminy Halina Wawruch i Prze-

wodniczący Rady Gminy Roman Ol-

czak, którzy rozdali chleb dożynkowy 

Sołtysom oraz poczęstowali chlebem 

gości (m.in. Starostę Grodziskiego – 

Marka Wieżbickiego i Wicestarostę

Grodziskiego - Zbigniewa Kajaka)

i licznie przybyłych Mieszkańców

gminy Żabia Wola.

W części artystycznej wystąpiły

zespoły Domu Kultury prowadzone

przez Marka Rejnowicza: DoReMi-

Re i Wesołe Rzępoły oraz grupa ta-

neczna przygotowana przez Magdę

Wacowską z ludową choreografią

dożynkową. Gościnnie wystąpiła

młodzież z Kuźni Artystycznej z Cen-

trum Kultury Wilanów z tańcami spi-

skimi i tradycyjnie Zespół Radlanie

z Gimnazjum w Józefinie prowadzo-

ny przez Małgorzatę Włoczkowską

z tańcami krakowskimi i z okolic

Sącza.

dokończenie na str. 7

Budowa przedszkola publicznego 

przy ul. Leśnej w Żabiej Woli priory-

tetowa inwestycja realizowana przez

Gminę Żabia Wola została zakończo-

na. Nowo wybudowany obiekt, w któ-

rym znajdują się 4 sale lekcyjne z ła-

zienkami, sala sportowo – rekreacyjna

i zaplecze kuchenno- socjalne, został

wyposażony w nowoczesny system

instalacji sanitarno – grzewczych

min.: pompy ciepła oraz baterie foto-

woltaiczne. Funkcjonalny plac zabaw 

zlokalizowany na terenie Przedszkola 

zaopatrzony został w bezpieczne urzą-

dzenia do zabaw na świeżym powie-

trzu. Po godzinach pracy Przedszkola

plac dostępny jest także dla innych 

dzieci z terenu Gminy.

Inwestycja, której koszt wyniósł 

blisko 5,5 mln zł, została w 100 %

sfinansowana ze środków budżetu 

Gminy Żabia Wola. Zadanie realizo-

wane było od 2015 r. przez wykonaw-

ców wyłonionych w trybie przetargu 

nieograniczonego - konsorcjum firm 

Marbudex ze Skierniewic i Grupę 

Ekoenergia Sp. z o.o. z Sierakowic

Prawych.

Przedszkole zapewnia komfortowe 

warunki do nauki i zabawy dla 100 

dzieci. Placówka rozpoczęła pracę od 

września br.  

Uroczyste otwarcie Przedszkola, 

w czasie którego obiekt został po-

święcony przez ks. Prałata Henryka 

Ciołkowskiego, proboszcza Parafii Oj-

rzanów nastąpiło 2 września. Symbo-

licznego otwarcia - przecięcia wstęgi

dokonali: Wójt Gminy Halina Waw-

ruch, Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Olczak, przedstawiciel rodzi-

ców i dzieci Pani Marta Machalew-

ska wraz z córeczką Helenką, a także

dyrektor przedszkola Lilla Marszałek

i przedstawiciel firmy Marbudex Pan

Marek Kierlańczyk. 

Na uroczystości nie mogło zabrak-

nąć przedszkolaków, które z radością

przyłączyły się do świętowania wy-

puszczając w powietrze efektowne, 

biało – czerwone balony. 

Przybyli goście mieli okazję zwie-

dzić cały obiekt oraz poczęstować się

smakołykami z przedszkolnej kuchni 

i kawiarenki przygotowanej przez

personel Przedszkola. Dodatkową 

atrakcję była możliwość odciśnięcia 

swoich dłoni i wpisania się do pa-

miątkowej kroniki.

MW
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Nowoczesny obiekt dla rozwoju sportu

Ponad 1,6 mln na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przebudowa ulicy Zdrojowej zakończona

Gmina Żabia Wola zakończyła re-

alizację inwestycji pn.: „Centrum 

Integracji Społecznej – budowa Sali

sportowej w ramach rozbudowy szko-

ły podstawowej w Ojrzanowie” rozpo-

czętej w listopadzie 2015 r. 

Zadanie obejmowało remont 

i termomodernizację istniejącego 

budynku szkoły, budowę sali przed-

szkolnej, szatni, zaplecza, siłowni

oraz pełnowymiarowej sali sportowej 

(o wymiarach 20 x 40 m) z zapleczem

i trybunami dla 140 osób. Nowa sala 

zapewnia boisko wielofunkcyjne do 

piłki ręcznej, koszykówki, piłki siat-

kowej, tenisa, badmintona i uniho-

keja z kompletnym wyposażeniem 

w sprzęt sportowy oraz ściankę 

wspinaczkową. Wykonawcą prac re-

montowo-budowalnych było Przed-

siębiorstwo Produkcyjno – Usługowe

„HEGOR” Sp. z o.o.

Na realizację przedmiotowego za-

dania Gmina Żabia Wola pozyskała

dofinansowanie ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

Programu Rozwoju Regionalnej In-

frastruktury Sportowej – edycja 2016 

w kwocie 1,94 mln zł. Całkowity koszt

inwestycji to blisko 12, 5 mln zł. 

Oficjalne otwarcie Centrum Integra-

cji Społecznej w Ojrzanowie nastąpiło

27 sierpnia br. Osoby zainteresowane

organizacją zajęć w obiekcie w celu

ustalenia ich harmonogramu mogą 

kontaktować się z zarządcą budynku – 

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.

Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.

ET

Gmina Żabia Wola otrzymała ponad

1,6 mln zł dofinansowania na budowę 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

przy planowanym koszcie 3 mln zł.

Spośród 225 wniosków złożonych do 

Samorządu Województwa Mazowiec-

kiego Gmina Żabia Wola została skla-

syfikowana na wysokim 38 miejscu.

W latach 2017-2018 istniejąca 

sieć wodociągowa będzie rozbudo-

wana o ponad 13 km. Ponadto zo-

stanie zaprojektowana, a następnie 

wybudowana sieć kanalizacyjna w ul. 

Szkolnej w Osowcu o łącznej długo-

ści 1,3 km.

Realizacja inwestycji będzie moż-

liwa dzięki unijnej dotacji, którą

Zarząd Województwa Mazowieckie-

go przyznał Gminie Żabia Wola dla

operacji typu „Gospodarka wodno

– ściekowa” w ramach działania 7.

„Podstawowe usługi i odnowa wsi

na obszarach wiejskich”, poddziała-

nie 7.2. „Wsparcie inwestycji zwią-

zanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwesty-

cji w energię odnawialną i w oszczę-

dzanie energii” objętego programem 

rozwoju obszarów wiejskich na lata 

2014–2020. Dotacja pokryje ponad 

63% kosztów kwalifikowanych inwe-

stycji.

ET

Przebudowa kolejnej drogi gmin-

nej została zakończona. Z końcem

sierpnia firma ROBOKOP (wykonawca 

wyłoniony w ramach przetargu nie-

ograniczonego) zakończyła prace na 

ulicy Zdrojowej przebiegającej przez 

wsie: Wycinki Osowskie, Musuły oraz 

Zalesie.

W ramach realizacji zadania prze-

budowany został ciąg komunikacyjny 

o długości 1,636 km, stanowiący 

połączenie komunikacyjne z drogą

powiatową 1505 relacji Grodzisk Ma-

zowiecki- Józefina. Przedmiot zamó-

wienia obejmował m.in. wykonanie 

nawierzchni z betonu asfaltowego na

podbudowie z kruszywa oraz zjaz-

dów i poboczy, usunięcie zakrzaczeń

i zadrzewień, odmulenie istniejących

rowów oraz wykonanie rowów odparo-

wujących i wymianę przepustów.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 

prawie 1 mln zł i został w pokryty

z środków finansowych budżetu Gmi-

ny Żabia Wola uzupełnionych dotacją 

w kwocie 150 tys. zł z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

AK
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Sprzęt dla OSP

Wycinka drzew według nowych zasad

Ochotnicze Straże Pożarne z tere-

ny Gminy Żabia Wola wzbogaciły się

o nowy sprzęt do akcji ratowniczo-ga-

śniczych. Jednostka OSP Żelechów 

otrzymała pilarkę ratowniczą oraz 

uniwersalne narzędzie hydrauliczne 

– rozpieracz teleskopy wraz ze spor-

nikiem. Natomiast jednostka OSP 

Skuły doposażona została w nożyce

hydrauliczne, pompę do narzędzi 

hydraulicznych i węże hydrauliczne. 

Sprzęt został przekazany jednostkom 

przez firmę Delta Service s.j. 

Zakup nowego sprzętu pozwoli na 

szybsze i skuteczniejsze podejmowa-

nie działań ratowniczych oraz pozy-

tywnie wpłynie na utrzymanie jakości 

środowiska m.in. poprzez skutecz-

niejsze przeprowadzania akcji zwią-

zanych z ratownictwem biologicznym 

i chemicznym. Sprawne działanie 

jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

które działają w ramach krajowego 

systemu ratowniczo- gaśniczego 

zapewnia wysoki stopień gotowości 

bojowej. 

Doposażenie jednostek OSP moż-

liwe było dzięki uzyskaniu50 % dofi-

nansowania z Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w ramach pro-

gramu „Zapobieganie zagrożeniom 

środowiska i poważnym awariom 

oraz usuwanie ich skutków poprzez 

zakup samochodów pożarniczych 

oraz sprzętu ratowniczego”. Pozostałe 

50% kosztów kwalifikowanych pokry-

tych zostało z budżetu Gminy Żabia 

Wola. Całkowity koszt zakupu sprzętu 

wyniósł 64.241,15zł.

KR

W czerwcu 2017 r. weszły w życie 

nowe przepisy związane z usuwaniem

drzew i krzewów zgodnie, z którymi 

należy zgłosić wycinkę drzew, jeśli 

obwody ich pni mierzone na wysoko-

ści 5 cm od ziemi przekraczają:

- 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu 

jesionolistnego, klonu srebrzystego;

- 65 cm - dla kasztanowca zwy-

czajnego, robinii akacjowej, platanu 

klonolistnego;

- 50 cm - dla pozostałych gatunków 

(nie dotyczy drzew owocowych, z wy-

łączeniem rosnących na terenie nieru-

chomości wpisanej do rejestru zabyt-

ków lub na terenach zieleni publicznej.)

Zgłoszenie, którego może doko-

nać jedynie właściciel nieruchomo-

ści (w przypadku współwłasności 

niezbędne jest uzyskanie zgody 

wszystkich współwłaścicieli lub peł-

nomocnictwa do występowania w ich

imieniu), powinno zawierać:

- imię i nazwisko,

- oznaczenie nieruchomości (np.

numer działki i obrębu), z której drze-

wo ma być usunięte,

- rysunek albo mapę określającą

usytuowanie drzewa, mapa może być 

wykonana odręcznie, jednak powinna 

umożliwiać zlokalizowanie drzewa na 

danym terenie.

Po otrzymaniu zgłoszenia wyzna-

czony pracownik Urzędu Gminy w cią-

gu 21 dni dokona oględzin drzew wy-

mienionych w zgłoszeniu. Następnie

w ciągu 14 dni organ tj. Wójt Gminy

ma możliwość wydania sprzeciwu

w kwestii ich usunięcia, jeśli tego nie

zrobi drzewa można wyciąć.

Należy pamiętać, że usunięcie 

drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wy-

danemu sprzeciwowi traktowane jest, 

jako wycinka bez zezwolenia, za którą

grożą kary pieniężne.

AP

Problemy z komunikacją PKS

Usuwanie azbestu

Z uwagi na zawieszenie przez Przed-

siębiorstwo Komunikacji Samochodo-

wej w Grodzisku Mazowieckim połą-

czeń autobusowych na trasie Grodzisk 

Mazowiecki – Zaręby (przez Żelechów) 

władze Gminy Żabia Wola podjęły sta-

rania w kwestii rozwiązania problemów 

komunikacyjnych w tym rejonie.

Wójt Gminy Żabia Wola zorganizowała 

spotkanie z mieszkańcami a następnie 

uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicie-

lami PKS Grodzisk i Starostą Grodziskim, 

w trakcie którego przedstawiła argumenty 

przemawiające za wznowieniem kursów 

na przedmiotowej trasie m.in. fakt, iż mło-

dzież z Gminy Żabia Wola od lat uczęszcza 

do szkół ponadgimnazjalnych na terenie 

Grodziska Mazowieckiego i Milanówka.

Podjęła również starania w sprawie orga-

nizacji komunikacji zastępczej.

W wyniku negocjacji firma Mim-

trans zdecydowała się na okres 

próbny tj. do końca września 2017 r.

uruchomić połączenie autobusowe 

z Żelechowa do Żabiej Woli skąd ist-

nieje możliwość przesiadek. W celu 

skorzystania z kursu autobusowego

należy skontaktować się telefonicznie 

z przewoźnikiem tel.: 602 516 919.

Jeżeli to rozwiązanie nie spotka

się z zainteresowaniem mieszkańców 

(potencjalnych podróżnych) kursy 

zostaną zawieszone.

ZO

Na terenie Gminy Żabia Wola wciąż

są domy i budynki gospodarcze, któ-

rych pokrycia dachowe wykonane są 

z eternitu. Aby ułatwić mieszkańcom

usuwanie i unieszkodliwianie wy-

robów zawierających azbest Gmina

Żabia Wola planuje ubiegać się o do-

finansowanie na ten cel z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W Urzędzie Gminy Żabia Wola

(pok. nr 3), na stronie www.zabia-

wola.pl oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Gminy Żabia Wola: www.

bip.zabiawola.akcessnet.net dostęp-

ne są wnioski o demontaż, transport

i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-

jących azbest z gospodarstw i nieru-

chomości zlokalizowanych na terenie

Gminy Żabia Wola. Termin składania 

wniosków (wraz z kompletem załącz-

ników) upływa 29 grudnia 2017 r.

W przypadku dodatkowych pytań 

należy się kontaktować z P. Małgorza-

tą Reszką pod numerem telefonu 46 

857 81 81 w. 26, e-mail: m.reszka@

zabiawola.pl

MR

Nabory w LGD
Stowarzyszenie LGD Ziemia Cheł-

mońskiego już wkrótce rozpocznie

nabór wniosków o przyznanie po-

mocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalne-

go kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki w najbliższym naborze prze-

znaczone będą na udzielenie wsparcia

dla obecnych jak i przyszłych przedsię-

biorców w następujących zakresach:

- Przedsięwzięcie 1.1.1. Zakładanie

działalności gospodarczej – kwota

1 536 000,00 zł

- Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przed-

siębiorstw – kwota 1 071 791,26 zł

Wnioski będzie można składać 

bezpośrednio w biurze LGD „Ziemia

Chełmońskiego” przy ul. Warszaw-

skiej 24, 96-321 Żabia Wola, jedynie

w wyznaczonym  i podanym w Ogło-

szeniu o naborach terminie .

Zainteresowane osoby zachęcamy do 

zapoznania się z warunkami pozyskania 

dotacji na spotkaniach informacyjnych, 

bezpośrednio w biurze LGD Ziemia 

Chełmońskiego oraz z materiałów za-

mieszczonych na stronie Stowarzyszenia: 

http://www.ziemiachelmonskiego.pl.

ZO
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Podsumowanie Biegu z Żabką

Biegacze na „6”

W ostatnią sobotę maja odbyła się

druga edycja biegu pn. „II Bieg z Żab-

ką”, zorganizowanego przez Wójta 

Gminy Żabia Wola.

Bieg spotkał się z dużym zaintere-

sowaniem wśród dzieci i młodzieży

z terenu Gminy, którzy w słoneczne 

przedpołudnie licznie przybyli wraz 

ze swoimi opiekunami do „Lasku Ża-

biowolskiego”. Tu zlokalizowane było

zlokalizowane było biuro zawodów 

i wytyczone zostały trasy biegów.

Miłośnicy aktywnego spędzania 

czasu mogli liczyć na poczęstu-

nek, składający się ze smacznych 

przekąsek, owoców i napoi. Czekała

również tradycyjna grochówka oraz 

dania z grilla, przygotowane i ser-

wowane przez sponsorów. O sprawy

organizacyjne zadbali pracownicy 

Urzędu Gminy Żabia Wola, Domu

Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej oraz wolontariusze, któ-

rych wspierali strażacy z Ochotniczej

Straży Pożarnej w Skułach. Nad bez-

pieczeństwem uczestników czuwali 

ratownicy medyczni oraz pielęgniar-

ki z Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Pielęgniarstwa i Położnic-

twa Środowiskowo – Ambulatoryjne-

go „Nadzieja” z Żabiej Woli.

Na linii startu stanęło ponad 120 

uczestników. Niektórzy z nich mieli

na swych strojach żabie akcenty oraz 

rekwizyty. Najbardziej „żabi sporto-

wiec” otrzymał za swoje przebranie 

specjalną nagrodę, ufundowaną przez 

sponsora.

Sympatycy sportu nie zawiedli się, 

uczestnicy biegów z żabką pokonywa-

li poszczególne dystanse z ogrom-

nym entuzjazmem, a każdy z biegów 

dostarczył licznych emocji zarówno 

jego uczestnikom, jak również do-

pingującym ich kibicom. Był także 

okazją do promowania wśród dzieci 

i młodzieży zdrowego stylu życia.

Najmłodsi sportowcy mogli  spra-

wdzić swoją kondycję na dystansach: 

około 200 m (dzieci w wieku od 3 

do 4 lat oraz od 5 do 6 lat), 400 m 

(chłopcy i dziewczęta z roczników 

2007 – 2006 oraz 2010 – 2008), 600 

m (chłopcy idziewczęta z rocznika

2005 – 2004) oraz najdłuższym dy-

stansie – 1200 m (młodzież z roczni-

ka 2003- 2001). Trasa, którą musieli

pokonać biegacze, wytyczona została

pośród malowniczych leśnych ście-

żek. Uczestnicy biegu mogli, więc

liczyć na trochę cienia, który chronił

ich przed promieniami słonecznymi

i dawał możliwość wypoczynku po

wysiłku fizycznym, a także rozgrzewki

i zabaw prowadzonych przez sympa-

tyczną animatorkę.

Każdy uczestnik biegu otrzymał 

pamiątkowy medal, zaś osoby, które

zajęły trzy pierwsze miejsca dyplom 

oraz nagrodę rzeczową. Fundatorami 

nagród dla zwycięzców poszczegól-

nych kategorii biegowych byli Wójt 

Gminy, Przewodniczący Rady Gminy 

oraz osoby prywatne zastrzegające 

swoją anonimowość, którym serdecz-

nie dziękujemy za okazaną pomoc

i wsparcie.

Wśród uczestników, którzy po

ukończeniu biegu umieścili swój nu-

mer startowy w specjalnej żabiej urnie 

rozlosowane zostały także dodatkowe 

nagrody ufundowane przez Wójta oraz 

Przewodniczącego Rady Gminy.

Dostrzeżony został także najmłod-

szy uczestnik biegu, otrzymał spe-

cjalną i oczywiście żabią maskotkę, 

ufundowaną przez sponsorkę.

Zorganizowanie „II Biegu z Żabką”, 

nie byłoby możliwe bez zaangażo-

wanie społeczników, sponsorów 

oraz wolontariuszy, których bezin-

teresowne wsparcie stanowi piękny 

gest. Dziękujemy za okazaną pomoc 

i współpracę.

PL

W pierwszą niedzielę września Wójt

Gminy Żabia Wola i Uczniowski Ludo-

wy Klub Sportowy „Józefina” zaprosili 

miłośników aktywnego trybu życia na 

I edycję Biegu na „6”. Zawody skiero-

wane były do osób, które najpóźniej

w dniu zawodów ukończyły 18 lat. 

Bieg, na który zarejestrowało się 

47 osób, rozpoczął się o godzinie

9:00. Jego 6 kilometrowa trasa prze-

biegała przez Żabią Wolę, Żelechów 

i Jastrzębnik. Start i meta biegu zlo-

kalizowane były na ul. Wiejskiej przy 

Urzędzie Gminy Żabia Wola.

Mimo kapryśnej aury wszyscy zawod-

nicy pokonali wyznaczoną trasę w czasie 

nie dłuższym niż 47 minut, za co zostały 

im wręczone pamiątkowe medale. Za-

wodnicy, którzy dobiegli na metę, jako

pierwsi otrzymali dodatkowo statuetki

upamiętniające ich zwycięstwo. Pomiar

czasu i ustalenie kolejności dokonywane

były według czasów netto (za pomocą

systemu chipów zamocowanych w nu-

merach startowych). Zwycięzcami bie-

gu w kategorii mężczyzn zostali: Daniel

Michałowski (21:20), Mariusz Ciesielski

(22:43) i Jacek Kulik (23:54), najszyb-

ciej biegającymi kobietami okazały się 

natomiast: Marta Hagen (26:05), Wiole-

ta Piernik (28:08) oraz Paulina Herbreder 

(31:29).

Wszystkim uczestnikom biegu gra-

tulujemy kondycji, którą oceniamy 

oczywiście na „6” 

PL
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Koniec roku szkolnego i wakacje w szkole w Józefinie

Kolejne „Narodowe Czytanie” w żabiowolskim dworku

Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie!

Makulatura

W czerwcu delegacja uczniów

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów

Orderu Uśmiechu w Józefinie wraz

z Dyrektorem –Marzeną Pytlak go-

ściła w Urzędzie Marszałkowskim

w Warszawie. Powodem tej wizyty

było zajęcie przez szkołę 3 miej-

sca w województwie mazowieckim,

w konkursie zbiórki makulatury. 

W konkursie ogłoszonym przez

Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego brało udział 137 placówek 

oświatowych. Wszyscy laureaci otrzy-

mali w nagrodę - jednoelementowy

zestaw dźwiękowy oraz pomoce dy-

daktyczne. 

Po części oficjalnej delegacja

z Józefiny brała udział w pokazie na-

ukowym przedstawiającym doświad-

czenia z ciekłym azotem. Uczniowie

degustowali mrożone biszkopty

i śmietanowe bezy oraz mrozili róże,

które potem łatwo się kruszyły. Naj-

odważniejsi pozwolili na oblanie cie-

kłym azotem o temperaturze - 200°C.

- Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy zaangażowali się w tegoroczną 

zbiórkę makulatury. Zebraliśmy 15,3 

tony, w zbiórce wzięło udział prawie 

150 uczniów. Mamy nadzieję, że 

w przyszłym roku znowu znajdziemy 

się na podium – podkreśla Dyrektor 

Szkoły p. Marzena Pytlak.

Z pamiętnika dyslektyka

Pod koniec roku szkolnego 

2016/2017 zorganizowany został 

konkurs dla uczniów dyslektycznych 

pod hasłem: Porozmawiajmy o dys-

leksji ,,Z pamiętnika dyslektyka”. 

Jego organizatorem była Sylwia Kwie-

cień - nauczycielka języka polskiego 

i terapeutka pedagogiczna w Szkole 

Podstawowej w Józefinie. 

Konkurs miał zasięg powiatowy. 

Zwyciężył w nim uczeń kl. 6 SP nr 1

w Grodzisku Mazowieckim – Kamil 

Jankowski. Miejsce drugie przypadło 

Idze Grądzkiej (kl. 6b SP w Józefinie), 

trzecie zaś Nikoli Jasińskiej (kl. 6b SP 

w Józefinie).

- Cieszy mnie, nie tylko radość 

samych finalistów, ale także świado-

mość, że inne szkoły przejmują po-

mysł organizowania takich konkursów 

dla swoich uczniów - podkreśla orga-

nizatorka konkursu.

Letnie półkolonie

Po raz kolejny Szkoła Podstawo-

wa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

w Józefinie była organizatorem let-

nich półkolonii. Półkolonie trwały 2 

tygodnie i uczestniczyło w nich 30 

dzieci z gminy Żabia Wola. 

Uczestnicy półkolonii mieli okazję 

spotkać się z przedstawicielami Ko-

mendy Powiatowej Policji z Grodziska 

Maz., gościli w OSP Skuły i pogłębia-

li swoją wiedzę na temat udzielania 

pierwszej pomocy. Niezapomniane 

wrażenia pozostawiły wycieczki, 

m.in.: do kina, wioski indiańskiej, 

ogrodu botanicznego i stajni. 

Wszyscy bardzo chętnie brali także 

udział w zajęciach sportowych, kuli-

narnych i plastycznych tworząc wiele

oryginalnych prac. Niektórzy już teraz 

deklarowali chęć zapisania się na ko-

lejne półkolonie już za rok.

MP

Od wielu lat Gminna Biblioteka 

Publiczna w Żabiej Woli włącza się

w akcję „Narodowego Czytania”.

W tym roku w murach żabiowolskiego

dworku zagościło „Wesele” Stanisła-

wa Wyspiańskiego.

Na zaproszenie Biblioteki odpowie-

działa młodzież gimnazjalna z Zespołu

Pieśni i Tańca „Radlanie”, jak również

członkowie Szkolnego Koła Wolonta-

riatu, działającego w Gimnazjum im. J. 

Chełmońskiego w Józefinie. 

Jak informuje Kierownik Biblioteki 

Halina Krajewska: - Czytanie pozwo-

liło wszystkim przenieść się w świat 

sprzed ponad stu lat, widziany oczy-

ma Stanisława Wyspiańskiego - stół 

zastawiony wiejskim jadłem, uczest-

nicy spotkania ubrani w tradycyjne 

stroje, dominujące słownictwo prze-

łomu XIX i XX wieku... Nasi Goście 

(którym bardzo dziękujemy za przy-

bycie i aktywne uczestnictwo w „Na-

rodowym Czytaniu”) wspaniale wczuli 

się w swoje role. Ci, którzy przynieśli 

ze sobą własne wydania „Wesela”, 

otrzymali pamiątkową pieczęć na ty-

tułowej stronie książki. 

Spotkanie - tradycyjnie - popro-

wadził Jacek Wolszczak, dziennikarz,

nauczyciel oraz pasjonat dzienni-

karstwa, który sprawił wszystkim 

niespodziankę, rejestrując spotkanie

oraz publikując skrót z jego przebiegu 

w lokalnej telewizji internetowej GTV. 

JW

Na tegorocznym „Święcie Chleba” 

nie mogło zabraknąć bibliotecznego 

stoiska pełnego książek, które można 

było nabyć za niewielką opłatą. 

Dla młodych Czytelników Biblio-

teka przygotowała również konkurs

pod nazwą „Kto zagadkę zgadnie, 

tego nuda nie dopadnie!”. Przygoto-

wane zagadki cieszyły się dużą po-

pularnością, zaś ci, którzy udzielili 

poprawnych odpowiedzi, nigdy nie 

odchodzili z pustymi rękami. Kolejna 

edycja konkursu na najbliższym fe-

stynie plenerowym, organizowanym 

przez żabiowolski Dom Kultury.

JW
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Aktywność w Ziemi Chełmońskiego
Lokalna Grupa Działania „Ziemia 

Chełmońskiego” (dla przypomnienia – 

stowarzyszenie 10 gmin, w tym Gminy 

Żabia Wola) patronuje pożytecznym ak-

tywnościom na obszarze swojego dzia-

łania. Mieszkańcy naszej Gminy, w tym 

pracownicy Biura LGD w Żabiej Woli są 

współautorami projektów dofinanso-

wanych ze środków Programu „Działaj 

Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fun-

dacji Wolności, realizowanego przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Nordic walking w Żabiej Woli

Projekt „Chodź z nami - leśnymi za-

kamarkami!”, którego celem jest nauka 

poprawnej techniki chodzenia z kijami

oraz wytyczenie i oznakowanie min.

4 tras do nordic walkingu  na terenie

Gminy Żabia Wola- to propozycja Nie-

formalnej Grupy Włóczykije.

Osoby zainteresowane 1,5 go-

dzinnymi, nieodpłatnymi zajęciami

z instruktorem nordic walkingu mogą

uczestniczyć w spotkaniach organizo-

wanych:

- 23 i 24 września oraz 7 lub 8 paź-

dziernika w Ojrzanowie (zbiórka: Za-

groda Ojrzanów ul. Nowiny 2, brama

wjazdowa),

- 30 września w Osowcu (zbiórka: ul.

Parkowa 4, parking przy sklepie

obok pałacu),

- 1 października w Zalesiu (zbiórka: ul.

Grodziska 36, parking przy sklepie

Lisia Nora)

- 7 lub 8 października w Skułach 

(zbiórka: ul. Strażacka 9, przy Straż-

nicy OSP Skuły).

Istnieje możliwość zarezerwowania

kijków u instruktora tel.: 608 394 046

Geocaching w Żabiej Woli - pokaż-

my naszą piękną gminę!

Żabiowolscy Geocachin-

gowcy zapraszają do udziału

w rodzinnej grze terenowej

pt.: „Geocaching w Żabiej

Woli - pokażmy naszą piękną gminę!”, 

w trakcie której uczestnicy będą poszu-

kiwać skarbów za pomocą GPS.

Jak zapowiadają autorzy projektu,

niebawem w ciekawych miejscach

w Gminie Żabia Wola pojawią się

skrytki GPS zawierające dziennik od-

wiedzin, do którego wpisują się kolejni

znalazcy, a także drobne upominki na 

wymianę. Gra w odnajdywanie ukry-

tych „skarbów”, ma formę zabawy

i dostarcza poszukiwaczom licznych

emocji. 

Niebawem na stronie www.zabiawo-

la.pl pojawi się więcej informacji na

temat przedmiotowego projektu.

Żabiowolski Klub Zdrowia

Grupa nieformalna „Naturalni” 

zaprasza do udziału w nieodpłat-

nych spotkaniach organizowanych 

w ramach projektu „Żabiowolski 

Klub Zdrowia”. Zajęcia odbywają się 

w czwartki w godz. 17:00 – 20:00 

w Domu Kultury w Żabiej Woli i mają 

charakter wykładowo - warsztatowy. 

Organizatorzy zapewniają: fartuszek, 

niezbędne produkty i przybory. 

Pierwsze spotkanie Żabiowolskiego 

Klubu Zdrowia zatytułowane „Na słod-

ko ale zdrowo”, które poprowadziła p. 

Joanna Buczek odbyło się 14 września 

br. Terminy kolejnych spotkań są na-

stępujące:

- 21 września „Zioła w kuchni” (prowa-

dząca: p. Anna Gogół),

- 12 października „Czy wiesz, co jesz?” 

(prowadząca: p. Joanna Buczek),

- 9 listopada „Naturalne kosmetyki” 

(prowadząca: p. Anna Czeremcha),

Zapisu na zajęcia można dokonać 

telefonicznie: 46 858 91 51, 795 587 

114) lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: dorota@ziemiachel-

monskiego.pl. Liczba miejsc ograni-

czona.

W ramach projektu 24 września, 

podczas „Dnia  Szarlotki”, odbędzie 

się  konkurs kulinarny „Zagrajmy 

w zielone”, który ma na celu przygo-

towanie potrawy wegetariańskiej „na 

oczach” publiczności. Wyboru zwy-

cięzców dokonają uczestnicy festynu 

poprzez oddanie głosu drużynie której 

potrawa  będzie uznana przez nich za 

najsmaczniejszą.

1 października zorganizowany zo-

stanie rajd rowerowy pod hasłem:

„Co, gdzie i u kogo kupisz prosto od

rolnika”. Rolnicy, którzy są zaintereso-

wani sprzedażą swoich płodów rolnych

i zamieszczeniem ich w informatorze

– ulotce stworzonej w ramach projektu

proszeni są o kontakt z biurem LGD  -

tel. 46 857 91 51,mail: dorota@zie-

miachelmonskiego.pl.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Dofinansowanie ze środków Progra-

mu „Działaj Lokalnie” otrzymał rów-

nież projekt „Pomagamy Świadomie”

opracowany przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Skułach.

Strażacy przeprowadzą w szkołach 

podstawowych z terenu Gminy Żabia 

Wola zajęcia z udzielania pierwszej po-

mocy dla dzieci i młodzieży. W trakcie 

szkoleń wykorzystane zostaną pomoce 

naukowe zakupione specjalne na ten 

cel np. zestaw do szkolenia z pierwszej 

pomocy: sprzęt ratunkowy, pediatryczna 

deska stabilizująca, zestaw pozoracji ran 

oraz manekin - fantom dziecka do nauki  

resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

ZO

Zielony Ojrzanów
Nieformalna grupa Trzy Żywioły

uzyskała dofinansowanie na realizację 

projektu „Zielony Ojrzanów”. Środ-

ki pozyskane w ramach Funduszu

Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze 

Lokalnie zostaną przeznaczone na 

aranżację terenu zielonego przy Szko-

le Podstawowej im. Stefanii Dziewul-

skiej w Ojrzanowie.

Część prac została już wykonana. 

7 października 2017 r. planowane jest 

zwieńczenie projektu i ognisko. Orga-

nizatorzy zachęcają Rodziców uczniów 

szkoły o włączenie się w działanie.

Wspólnie z dziećmi sadzenie, korowa-

nie, grabienie wychowawczo wpłynie na 

nasze pociechy. Teren zielony własno-

ręcznie wykonany, mamy nadzieję, będzie 

bardziej szanowany – podkreślają człon-

kowie Trzech Żywiołów.

ZO
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Dożynki Gminne
dokończenie ze str. 1

Rozstrzygnięto konkurs na najpięk-

niejszy wieniec dożynkowy, w którym 

wśród 10 sołectw, I miejsce zdobyło

sołectwo Oddział z Sołtysem Panią

Elżbietą Dorocińską. Tydzień później

wieniec ten zdobił uroczystości doży-

nek powiatowych w Grodzisku Mazo-

wieckim. 

W tym roku doskonałą zabawę na

uroczystościach Święta Chleba za-

pewnił kabaret OTTO i zespół KRYWAŃ 

- gwiazdy wieczoru. Na zakończenie 

wystąpiło zaś pięciu przystojnych 

chłopców z lokalnego, młodzieżowego 

zespołu Reckless, którzy poza znanymi 

coverami, zagrali kilka własnych utwo-

rów bluesowo-rockowych i do końca 

byli oklaskiwani przez liczna grupę 

publiczności.

Stoły dożynkowe sponsorowali Pan 

Andrzej Auguścik i Panowie Kazimierz 

i Sławomir Kuranowie, liczni nieujaw-

nieni sponsorzy wzbogacili znacznie 

stoły sołeckie. Serdecznie dziękujemy!

Dzięki staraniom Wójta Gminy te-

goroczna część artystyczna Święta 

Chleba zostało w znaczący sposób, 

dofinansowana przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o tym i innych 

wydarzeniach na www.dkzabiawola.pl 

AL

Nowości do wypożyczenia
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Żabiej Woli 

w czasie wakacji wzboga-

ciła się o kolejne zbiory. 

Wszystkie nowe pozycje 

pozytywnie przeszły pro-

ces przygotowania do wypożyczenia 

i zostały udostępnione Czytelnikom. 

Wśród prawie 150 nowości znajdują 

się m.in. lektury dla dzieci i młodzie-

ży, beletrystyka oraz tytuły, których 

zakup podpowiedzieli stali bywalcy 

Biblioteki.

Zachęcamy wszystkich do przeglą-

dania katalogu bibliotecznego i wy-

bierania tego, co najciekawsze!

JW

Piknik z wolontariatem
16 lipca br. odbył się „Rodzinny

Piknik z Wolontariatem u Strażaków”,

współorganizowany przez Centrum 

Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli

oraz OSP Żelechów.

Cel był szczytny - zebranie środków

finansowych potrzebnych na zakup 

wózka inwalidzkiego dla niepełno-

sprawnego mieszkańca Gminy Żabia 

Wola. Mieszkańcy okazali się hojni. 

Udało się znaleźć wielu sponsorów 

bez pomocy, których organizacja pik-

niku nie byłaby możliwa.

Na najmłodszych uczestników 

pikniku czekały liczne atrakcje m.in. 

zabawy w dmuchanym zamku i su-

chym basenie, skakanie na ogromnej 

trampolinie oraz słodka wata cukrowa. 

Dodatkowych wrażeń dostarczyli 

strażacy OSP w Żelechowie, którzy 

zafundowali widzom niesamowity po-

kaz swoich umiejętności!

Podziękowanie należy się Panu 

Przemysławowi Wójcikowi, który po-

prowadził piknik, wykazując się przy 

tym doświadczeniem i profesjonali-

zmem zdobytym w Radio Fama.

Dzięki empatii i hojności, jaką

wykazały się osoby uczestniczące 

w wydarzeniu, na wózek dla Pana

Jacka udało się zebrać 4 128,74 zł.

Serdecznie dziękujemy za wrażliwość  

okazaną bliźniemu w potrzebie.

EK

Zapraszamy nap y
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Redaguje 
Urząd Gminy Żabia Wola

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

OSP w Skułach zaprasza

Zapraszamy na zajęcia

8 października 

odbędzie się ko-

lejna edycja biegu 

strażackiego na 

10 km oraz Nor-

dicWalking, orga-

nizowana przez strażaków ze Skuł pod 

nazwą „3 Dycha Strażacka”. 

Na aktywne spędzenie dnia Stra-

żacy zapraszają w tym roku również 

dzieci. Bieg towarzyszący na dystan-

sie 1000 m zapewni dużo emocji 

i radości nie tylko najmłodszym bie-

gaczom, ale i ich rodzicom. 

Na uczestników, jak co roku czekają

dodatkowe atrakcje tj. dmuchańce czy 

ścianka wspinaczkowa, chętni będą 

mogli zwiedzić także Izbę Tradycji, nie 

zabraknie również grilla. 

OSP zaprasza także na XIX Listo-

padowy Złaz Niepodległościowy, 

który odbędzie się w dniach 10- 12

listopada. Strażacy ze Skuł zachęcają 

do udziału w Złazie młodzież z terenu

gminy oraz z zaprzyjaźnionych jedno-

stek OSP z całego powiatu (ale nie

tylko!). 

W trakcie corocznych spotkań,

młodzież poznaje historię odzyskania 

przez Polskę niepodległości, ma moż-

liwość podszkolenia się z pierwszej

pomocy i poznaje sprzęt pożarniczy.

Zgromadzone grupy przez kilka dni 

rywalizują ze sobą, ale przede wszyst-

kim bawią się i nawiązują przyjaźnie.

WŚ

W Domu Kultury w Żabiej Woli roz-

poczęły się zapisy na zajęcia prowa-

dzone w roku szkolnym 2017/2018. 

Oferta placówki skierowana jest za-

równo do najmłodszych mieszkańców

gminy (od 6. miesiąca), jak również

do tych nieco starszych - na Kole Se-

niora kończąc. W programie oprócz

dotychczasowych zajęć pojawiły się 

także nowości: szachy, fotografia – 

podstawy, melomaluszki, malarstwo 

na tkaninie oraz igłą i szydełkiem. 

Dodatkowe informacje na stronie in-

ternetowej www.dkzabiawola.pl w za-

kładce „Nasza oferta”. 

AL

W OSP Skuły miało miejsce nie lada wydarzenie. 15 lipca br. Naczelnik 
Straży poślubił Panią Prezes jednostki. Bardzo rzadko zdarza się, aby dwie 
osoby pełniące tak ważne funkcje w jednostce postanowiły razem iść przez 
życie. W tak doniosłej i ważnej chwili nie mogło oczywiście zabraknąć człon-
ków naszej OSP, przybyli również członkowie z zaprzyjaźnionej OSP Zbiroża. 
Młodej Strażackiej Parze Małżeńskiej życzymy wszystkiego najlepszego na 
nowej drodze życia, oraz wychowania nowego pokolenia strażaków!

A co nas czeka
w najbliższym czasie
w kulturze?
• 21 IX – godz. 17- ŻKZ – Zioła

w kuchni

• 30 IX – godz. 17 - Finisaż wysta-

wy Hanny Kieliszek-Kobylańskiej 

z koncertem zespołu Bez zgrzytu

• 7 X – 6- 22 wycieczka do Ciecho-

cinka i Torunia

• 12 X – godz. 17 - ŻKZ – Czy wiesz,

co jesz?

• 20 X – 18.30 - Wernisaż wystawy

pracowni malarskiej z DK Zacisze – 

Kwiaty, pejzaże, ogrody.

• 4 XI –godz. 10.30 - teatrzyk dla

dzieci – Pchła Szachrajka 

• 9 XI – godz. 17- ŻKZ – Naturalne 

kosmetyki

• 18 XI – godz. 17 -Teatr po 20–tej – 

Pioscenki

• 24 XI – godz. 18.30 - recital Wikto-

ra Zborowskiego 

Nieustannie zapraszamy do uczest-

niczenia w proponowanych przez nas 

wydarzeniach kulturalnych. 

AL


