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NAKŁAD 2500  SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Odprowadź podatek do gminy Żabia 
Wola
Rozliczając się corocznie z urzędem skar-
bowym, wypełniając tak zwany PIT, pamię-
tajmy o miejscu przeznaczenia naszego 
podatku. Osoby, które nie są zameldowane 
na terenie gminy Żabia Wola, a na przykład 
w Warszawie, ale na terenie gminy przeby-
wają mogą pomóc. 
Pomoc polega na odprowadzeniu podat-
ku dochodowego od osób fizycznych do 
Gminy Żabia Wola, należy informację taką 
zawrzeć w rozliczeniu rocznym. W Urzędzie 
Skarbowym należy złożyć NIP3 z tą infor-
macją. 
Pieniądze te posłużą realizacji inwestycji na 
terenie Gminy Żabia Wola. JN 

(apel Wójta na stronie 3)

W kwietniu ruszy Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań
Przed nami kolejny spis, tym razem Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań. GUS zatrudni 4 rachmistrzów, którzy 
odwiedzą mieszkańców i będą zadawać 
pytania. Każdy rachmistrz zostanie wyposa-
żony w identyfikator. Więcej w materiale na 
stronie numer 3. 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
poprawił warunki
GOPS z Żabiej Woli zaadoptował parter bu-
dynku należącego do gminy. Tym samym 
znacznie poprawią się warunki przyjęć inte-
resantów placówki. Przybyły trzy dodatkowe 
pomieszczenia, które zostały wyremonto-
wane. Więcej szczegółów w artykule na 
stronie numer 4.
 
Gminy chcą budować kolej
Odbyło się kolejne spotkanie lokalnych sa-
morządów zainteresowanych realizacją na 
swoim terenie kolejki. Teraz gminy pracują 
nad stroną formalną inwestycji. Kolej mia-
łaby się pojawić wzdłuż trasy katowickiej. 
Szczegóły ostatniego spotkania w materiale 
na stronie numer 4.

Trakt Tarczyński gotowy
Zakończyła się budowa Traktu Tarczyń-
skiego. Wspólnej inwestycji samorządów 
Mszczonowa, Żabiej Woli, powiatów gro-
dziskiego i żyrardowskiego. 14 listopada 
odbyło się oficjalne oddanie do użytku no-
wego asfaltowego szlaku. Nowa droga liczy 
ponad 8 kilometrów, kosztowała blisko 10 
milionów złotych. Trakt bardzo usprawnił 
komunikację w tej części regionu, więcej 
na stronie numer 3. 

Rozpoczęła się nowa kadencja samorządu lokalnego

W trosce o naszą perłę architektury

Radni Żabiej Woli oraz Wójt Gminy, 

wybrana w pierwszej turze wyborów sa-

morządowych, 21 listopada złożyli ślubo-

wanie w dniu 1 grudnia 2010 r.

- Obejmując Urząd Wójta Gminy Ża-

bia Wola, uroczyście ślubuję, że docho-

wam wierności prawu, a powierzony mi 

urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców 

Gminy Żabia Wola. Tak mi dopomóż Bóg! 

- Z ogromnym wzruszeniem po raz trzeci 

składam ślubowanie. Ten wynik z każdą 

kadencją jest dla mnie bardziej zaszczytny 

i bardziej zobowiązujący. Zaufanie wybor-

ców mobilizuje mnie i będzie nadal mobi-

lizowało do jeszcze lepszej pracy na rzecz 

naszej Gminy. Przez tyle lat pracowaliśmy 

dla dobra wspólnego z dobrymi rezulta-

tami. Są one owocem pracy zespołowej. 

Rada Gminy jest bardzo ważnym organem 

stanowiącym. Zgoda w Radzie Gminy jest 

niezwykle istotna. Jestem Wójtem całej 

Gminy, Państwo są Radnymi całej Gminy. 

Priorytetem w tej kadencji będzie gospo-

darka wodno - ściekowa, budowa i moder-

nizacja dróg. Mamy też dużo do zrobienia 

w sprawie wypoczynku i zagospodarowa-

nia czasu wolnego dzieci i młodzieży z te-

renu gminy. Istotne jest by zachować wa-

lory naturalne gminy, promować ekologię 

i chronić środowisko naturalne. Będziemy 

starali się zachęcić do osiedlania się na 

terenie naszej Gminy. 

Duże znaczenie ma również ochrona 

zdrowia, aktywizacja społeczeństwa, pra-

ca organizacji pozarządowych. Chcemy 

pracować by móc czerpać z pomysłów na-

szych mieszkańców – mówiła Pani Wójt.

W Radzie Gminy VI kadencji pracują: 

Regina Janina Badowska, Sebastian Bęza, 

Mirosław Andrzej Bieganowski, Roman 

Janusz Filarczyk,  Stanisław Marcin Fol-

warski, Waldemar Jan Leśniak, Tomasz 

Mieczysław Kujawa,  Tomasz Malinowski, 

Roman Andrzej Małecki, Roman Tomasz 

Olczak, Maria Prus, Wanda Elżbieta Rede-

stowicz, Stanisław Julian Suchecki,  Wa-

cław Tadeusz Świdlicki, Ryszard Wister. 

Przewodniczącym Rady Gminy wy-

brany został jednogłośnie Mirosław Bie-

ganowski, który funkcję tę pełnił także 

w zeszłej kadencji. 

Justyna Napierała

Wśród priorytetowych przedsięwzięć 

rozwojowych Gminy Żabia Wola jest bu-

dowa dróg, sieci wodociągowej, kanaliza-

cji i innej ważnej dla życia mieszkańców 

infrastruktury. Ale nie można przecież 

pomijać potrzebnych człowiekowi warto-

ści kulturowych, piękna i tradycji, które 

go otaczają. Ochrona zabytków, zresztą 

nie tak licznych w naszej gminie należy 

właśnie do tej grupy zobowiązań władz 

gminy. Te zadania legły u podstaw decy-

zji o przeznaczenie środków finansowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy historycznej 

budowli sakralnej wpisanej do rejestru 

zabytków – kościoła parafialnego w Sku-

łach. 

Od 26 października 2010 r. istnie-

je możliwość pozyskania dodatkowych 

funduszy z budżetu Gminy Żabia Wola 

na przeprowadzenie takich prac. Powo-

łana zarządzeniem Wójta Gminy Komisja 

do spraw rozpatrywania wniosków po 

raz pierwszy zdecydowała o udzieleniu 

dotacji w wysokości 36.071,44zł brutto 

na zadanie pn. Wykonanie instalacji te-

letechnicznej Systemu Sygnalizacji Po-

żaru w kościele parafialnym w Skułach. 

Instalacja ta zapewni możliwość szybkiej 

reakcji straży pożarnej, w przypadku za-

grożenia pożarem. System wykonany zo-

stał w oparciu o nowoczesne rozwiązania 

teletechniczne. Przewidziano sygnalizator 

akustyczno-optyczny zewnętrzny na ścia-

nie kościoła, usytuowany od strony ronda 

i ulicy tak, by ewentualny pożar był szybko 

zauważony przez okolicznych mieszkań-

ców. Przyjęte rozwiązania są optymalne 

dla bezpieczeństwa tego cennego, jedne-

go z najbardziej wartościowych zabytków 

na Mazowszu. JB
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Geografia wyborcza

Ukonstytuowała 
się Rada Powiatu 
Grodziskiego

Od wyborów minęło kilka tygodni. Był to czas szyb-

ki, intensywny, pracowicie wypełniony powszednimi 

problemami. Dopiero teraz jest okazja by na łamach 

„Naszej Gminy” podziękować wyborcom za zaufanie, za 

ich cenne głosy, które dały mi wygraną, czyli aprobatę 

dla programu, który przedstawiłam i który realizuję od 

poprzednich kadencji.

Bardzo liczę na pomoc również tych, którzy na mnie nie 

głosowali. Opowiedzieli się za innym programem, niezbyt 

konkretnym, ogólnikowym, ale mającym też dobro gminy 

na celu. To dla nas jest wspólne, jak wspólna jest gmina 

i jej problemy. Dlatego zapraszam tę część wyborców głosujących na mego rywala, by nie 

czuli się przegrani, by wykazywali aktywność i wspólnie oceniali projekty i ich realizację.

W czasach okrojonych budżetów państwa, województwa, powiatu a więc i gminy nie 

będzie łatwo. Liczę na współpracę, pomocne dłonie, sprzyjający, rzeczowy klimat.

Uważam, że satysfakcja z wyboru nie powinna być większa niż zadowolenie z wykony-

wanych zadań w końcu kadencji.

Działajmy wspólnie dla dobra Gminy, bo nasza Gmina jest najważniejsza.

Halina Wawruch

Ponownie, już czwarty raz zostałam radną powiatu 

grodziskiego. Dzięki Państwa głosom osiągnęłam wy-

nik, o jakim nie myślałam. W wyborcze szranki stanęło 

przecież wielu poważnych kandydatów. Tym bardziej 

cenię sobie Państwa wybór, zarówno tych, którzy na te-

renie mojej gminy znają mnie z codziennej pracy, jako 

sekretarza gminy, jak i tych wyborców, których problemy 

przedstawiam na forum Rady Powiatu i staram się spra-

wiedliwie załatwiać.

Powiat Grodziski rozwija się, są nowe inwestycje, przy-

bywa mieszkańców, a co za tym idzie użytkowników dróg, petentów w urzędach, klientów 

w usługach, przybywa spraw do załatwienia, niekiedy tak trudnych jak korki w centrum 

Grodziska i połączenia do odległych domostw w naszym powiecie. 

Jeszcze raz dziękuję za Państwa poparcie. Obiecuję, że dołożę wszelkich starań, by nie 

zawieść zaufania moich wyborców. Będę zabiegać przede wszystkim o dobro mieszkań-

ców mojej Gminy.

Pozdrawiam serdecznie 

Zofia Owczarek

Do wyborów wójta gminy Żabia Wola 

stanęło dwoje kandydatów: Zbigniew 

Stanisław Kajak zgłoszony przez KW PiS 

i Halina Wawruch, zgłoszona przez KWW 

Nasza Gmina Wspólna Sprawa. Już pierw-

sza tura przyniosła zwycięstwo Halinie 

Wawruch, która uzyskała 1549 głosów, co 

stanowi 60,75%, Zbigniew Stanisław Ka-

jak otrzymał 1001 głosów - 39.25%. 

O miejsce w Radzie Gminy Żabia Wola 

ubiegało się 29 kandydatów. 

W sumie KWW Nasza Gmina Wspólna 

Sprawa wprowadził do Rady Gminy 14 

kandydatów a KW PiS- 1

Szczegółowe wyniki wyborów w tabel-

ce obok. 

Marek Wieżbicki, nadal będzie starostą 

powiatu grodziskiego, tak zdecydowali 

radni podczas sesji ( 7 grudnia) Rady Po-

wiatu Grodziskiego. Zmienia się natomiast 

wicestarosta, tym razem funkcję tę objął 

Sławomir Kamiński. 

W zarządzie pracować będą: Zofia 

Owczarek, Krzysztof Filipiak i Krzysztof 

Sankiewicz. Przewodniczącym Rady Po-

wiatu wybrany został Wojciech Hardt, 

wiceprzewodniczącymi: Małgorzata Sę-

dzińska i Michał Śliwiński. 

W radzie zasiedli także: Burzyk Ewa, 

Filipiak Krzysztof, Kajak Zbigniew, Kopeć 

Jerzy, Krzemiński Aleksander, Lipińska 

Zofia, Markowski Krzysztof, Olizarowicz 

Andrzej, Pieniążek Paweł, Reluga Zbi-

gniew, Świdlicki Bronisław, Terlikowski 

Jerzy, Tuszyński Hubert, Zacny Małgo-

rzata. JN

Nazwisko i Imiona Nazwa Komitetu
Liczba głosów 
ważnych oddanych 

na kandydata

% głosów 
ważnych

Mandat

Radziak Andrzej Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 153 40,37% Nie

Jałowiecki Wojciech Romuald Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 89 23,48% Nie

Leśniak Waldemar Jan Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 171 45,12% Tak

Małecki Roman Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 255 67,28% Tak

Gołębiewski Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 73 41,95% Nie

Bęza Sebastian Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 101 58,05% Tak

Filipowicz Józef Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 56 34,15% Nie

Malinowski Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 75 45,73% Tak

Stankiewicz Jan Walenty Komitet Wyborczy Wyborców Jana Stankiewicza 33 20,12% Nie

Rylska Izabela Mirosława Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 58 27,23% Nie

Bachman Zbigniew Kajetan Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 25 11,74% Nie

Badowska Regina Janina Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 92 43,19% Tak

Świdlicki Wacław Tadeusz Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 116 54,46% Tak

Michałowski Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 62 38,04% Nie

Redestowicz Wanda Elżbieta Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 101 61,96% Tak

Prus Maria Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 91 65,94% Tak

Sadowska-Janusz Barbara Jadwiga Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 47 34,06% Nie

Wister Ryszard Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa Wybrany bez głosowania Tak

Gać Ziemowit Bogumił Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 89 23,73% Nie

Bieganowski Mirosław Andrzej Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 191 50,93% Tak

Filarczyk Roman Janusz Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 249 66,40% Tak

Marchlewski Andrzej Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 130 30,16% Nie

Kosiński Bogusław Adam Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 110 25,52% Nie

Folwarski Stanisław Marcin Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 190 44,08% Tak

Olczak Roman Tomasz Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 209 48,49% Tak

Powązka Anna Helena Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 95 25,96% Nie

Karp Roch Antoni Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość 121 33,06% Nie

Kujawa Tomasz Mieczysław Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 201 54,92% Tak

Suchecki Stanisław Julian Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Wspólna Sprawa 175 47,81% Tak
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Apel do mieszkańców Gminy Żabia Wola

Trakt Tarczyński już gotowy

Jeżeli nie jesteście Państwo zamel-

dowani na terenie Gminy Żabia Wola, 

ale tak naprawdę mieszkacie w naszej 

gminie, uprzejmie proszę o dokonanie 

obowiązku meldunkowego. 

W przypadku trudności obiektyw-

nych nie zależnych od Państwa zwra-

cam się z prośbą o złożenie swojego 

PIT-u za 2010 r. w Urzędzie Skarbo-

wym w Grodzisku Mazowieckim ul. 

Daleka 11, tj. zgodnie ze swoim fak-

tycznym miejscem zamieszkania /a 

nie zameldowania /.

Składając PIT w Urzędzie Skarbowym 

w Grodzisku Mazowieckim jesteście 

Państwo w zgodzie z przepisami pra-

wa – art. 45 ust 1b ustawy z dnia 26 lipca 

1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 

176 z późniejszymi zmianami.), a jedno-
cześnie w ten sposób częścią swoje-
go podatku zasilicie Państwo budżet 
Gminy Żabia Wola, w której faktycz-
nie mieszkacie i od której oczekuje-
cie poprawy warunków życia.

Drodzy Państwo, dochody naszej i in-

nych gmin pochodzą z wielu źródeł. Jed-

nym i to bardzo znaczącym dochodem 

jest udział gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych, czyli z PIT-u. Z infor-

macji Ministerstwa Finansów wynika, że 

w 2011 roku udział gmin w podatku PIT 

przekazywany gminom będzie wynosił 

37,12%. Powyższe środki w części pozwo-

lą zaspokoić nasze potrzeby inwestycyjne, 

takie jak: przebudowa dróg gminnych, 

budowa sieci wodociągowych, budowa 

ujęcia wody, budowa oczyszczalni ście-

ków wraz z kanalizacją, budowa budynku 

socjalnego. Ponadto realizujemy zadania 

wynikające z ustawy o samorządzie gmin-

nym, tj. utrzymanie szkół podstawowych, 

gimnazjum, pomoc społeczna, kultura, 

sport, zapewnienie czystości i porządku 

publicznego, oświetlenie uliczne, czy go-

spodarka lokalami komunalnymi.

Jeśli chcemy żyć lepiej w naszej 

gminie, oddajmy jej to, co możemy, 

czyli nasze należne gminie udziały 

w podatku.

Co należy zrobić?

Zaktualizować swoje dane o miejscu 

zamieszkania.

Aby dokonać zgłoszenia wystarczy 

złożyć (wysłać pocztą) w Urzędzie Skar-

bowym w Grodzisku Mazowieckim de-

klarację aktualizacyjną NIP-3, w której to 

deklaracji możecie Państwo podać adres 

zameldowania i różny od niego adres fak-

tycznego zamieszkania na terenie Gminy 

Żabia Wola. Druk zgłoszenia aktualizacyj-

nego można pobrać w każdym Urzędzie 

Skarbowym, Urzędzie Gminy w Żabiej 

Woli lub na stronie internetowej: http://

www.mf.gov.pl

Mam nadzieję, nasz apel przyjmiecie 

Państwo ze zrozumieniem. Poprawa wa-

runków życia w gminie zależy także od 

wypełnienia powinności wobec gminnej 

wspólnoty.

  Wójt Gminy                                                                                                          

  Halina Wawruch

Zakończyła się budowa Traktu 

Tarczyńskiego. Wspólnej inwe-

stycji samorządów Mszczono-

wa, Żabiej Woli, powiatów gro-

dziskiego i żyrardowskiego. 14 

listopada odbyło się oficjalne 

oddanie do użytku nowego as-

faltowego szlaku.

Nowa droga liczy ponad 8 

kilometrów, kosztowała bli-

sko10 milionów złotych, udało 

się pozyskać na jej budowę 7,5 

mln złotych dofinansowania. 

Pozostałą kwotę dołożyły sa-

morządy, na podstawie pod-

pisanej umowy. 5 kilometrów 

drogi przebiega przez gminę 

Mszczonów, ponad 3 kilome-

try przez Żabią Wolę. 

Trakt usprawnił komunika-

cję mieszkańcom Mazowsza 

Zachodniego. Połączył trasę 

katowicką z trasą krakowską. 

Doga prowadzi od Mszczono-

wa do Grzegorzewic i Piotrko-

wic. JN, fot. PD

Ponad 300 tysięcy złotych 
„janosikowego”

Przed nami Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań

Ponad 300 tysięcy złotych „janosi-

kowego” odprowadzi gmina Żabia Wola 

w bieżączm roku. - Nie jesteśmy gminą 

bogatą, nie jesteśmy w stanie jeszcze 

zaspokoić szybko podstawowych potrzeb 

a pieniądze w ramach „janosikowego” 

trzeba oddać- mówi wójt Halina Wawruch. 

-Oddajemy te pieniądze, jako „niby boga-

ci”. Duży wpływ na ten stan rzeczy mają 

mieszkańcy, którzy się nie zameldowali na 

terenie gminy. Z dochodów przeliczanych 

na głowę mieszkańca wynika, że gmina 

jest bogata i że ma duże dochody. -Moim 

zdaniem jest to błąd metodyczny w spo-

sobie obliczenia „wypłaty solidarnościo-

wej” - konkluduje Halina Wawruch.

Dodajmy, że „janosikowe” to sposób 

zasilania „funduszu solidarnościowego”, 

z którego finansowana jest subwencja 

ogólna. Nakazuje ona bogatszym gminom 

Polski przekazywać część swoich docho-

dów na rzecz biedniejszych. Wysokość 

jest obliczania, jako procent dochodów 

gminy sprzed dwóch lat w stosunku do 

bieżącego roku budżetowego. JN

1 kwietnia w Polsce rusza Narodowy 

Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

Rekrutacja chętnych do przeprowadzenia 

spisu na terenie Żabiej Woli już została 

zakończona. W spisie jak informuje Aniela 

Baraniak wezmą udział: Agnieszka Przy-

bylska, Adrian Gzula, Natalia Kalisiewcz, 

Milena Owczarek i rezerwowo Izabela 

Krutkowska. 

Spis ma na celu zebranie informacji 

o liczbie ludności, jej terytorialnym roz-

mieszczeniu, strukturze demograficzno 

-społecznej i zawodowej a także społeczno 

-ekonomicznej i warunkach mieszkanio-

wych. Spis pozwoli pozyskać informacje 

między innymi dotyczące zmian zacho-

dzących w procesach demograficznych. 

Od 1 do 17 marca na terenie gminy Żabia 

Wola rachmistrze spisowi przeprowadzą 

obchód przedspisowy. Każdy rachmistrz 

zostanie wyposażony w imienny identyfi-

kator. 

Spis będzie obejmował między innymi: 

stan i charakterystykę demograficzną lud-

ności, edukację, aktywność ekonomiczną 

osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania, 

niepełnosprawność, obywatelstwo, mi-

gracje wewnętrzne, migracje zagraniczne, 

narodowość i język oraz mniejszości naro-

dowe i etniczne, wyznanie, gospodarstwa 

domowe i rodziny, stan i charakterystyka 

zasobów mieszkaniowych. JN

Zatwierdzony plan finansowy: 
ambitny, trudny, ale realny

Radni Żabiej Woli przyjęli plan finanso-

wy na 2011 rok. Największą pulę środków 

budżetowych pochłoną tradycyjnie już 

zadania oświatowe: utrzymanie placówek 

oświatowych, dopłaty do przedszkoli, do-

wóz dzieci do szkół, opieka szkolna.

Najważniejsze inwestycje 2011 roku 

dotyczą przyspieszenia budowy kanali-

zacji i oczyszczalni ścieków. - Chcemy 

zdecydowanie pospieszyć, chociażby ze 

względu na oczekiwanie inwestycji dro-

gowych. 

Wszystko to, co zostanie z oszczęd-

ności pochłonie utwardzanie dróg gmin-

nych- mówi wójt Halina Wawruch. Sa-

morządowcy mają także nadzieję, że w 

roku budżetowym nie pojawią się nowe 

zadania, za którymi nie pójdą środki finan-

sowe. JN
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Oświetlenie uliczne w gminie

Kolejne spotkanie w sprawie 
planowanej budowy kolei

Poprawa warunków lokalowych w GOPS

Uwaga na niebezpieczny tlenek węgla

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalony

Budynek socjalny w Osowcu

Oświetlenie uliczne to ważna inwe-

stycja, którą długo się przygotowuje do 

realizacji. Najpierw należy uzyskać zgody 

właścicieli nieruchomości, gdzie plano-

wane są słupy oświetleniowe, później jest 

procedura opracowania projektu budow-

lanego, uzyskania pozwolenia na budowę 

a następnie wykonawstwo.

Oświetlenie uliczne jest istotne, bo po-

prawia standard życia dla pieszych i osób, 

które nie dysponują swoimi środkami 

lokomocji. Wzrasta poczucie bezpieczeń-

stwa przy dobrze oświetlonym ciągu ko-

munikacyjnym.

Koszt jednej lampy to prawie 5 tysięcy 

złotych, jeżeli lamp przybywa koszt stały 

dzieli się na ilość lamp. Wówczas śred-

nio lampa kosztuje 1500 złotych. Gmina 

jest w trakcie przygotowania 4 projektów 

na budowę oświetlenia, które będą sukce-

sywnie realizowane. JN

W końcu grudnia odbyło się 

kolejne spotkanie przedstawi-

cieli lokalnych samorządów 

zainteresowanych budową na 

ich terenie kolei wzdłuż trasy 

katowickiej. Spotkanie miało 

miejsce we Mszczonowie, Żabia 

Wolę reprezentowała wójt Hali-

na Wawruch. 

Wspólne porozumienie doty-

czy gmin między innymi: Żabiej 

Woli, Mszczonowa, Radziejo-

wic, Nadarzyna, Raszyna. W zeszłym roku 

pojawił się pomysł by razem z moderni-

zacją trasy katowickiej wybudować kolej 

wzdłuż ciągu tej drogi. Pomysł spodobał 

się wszystkim lokalnym gminom. 

Zakorkowana trasa mogłaby zostać 

odciążona a mieszkańcy mieliby szansę 

szybkiego przemieszczania się do War-

szawy. Teraz zaczyna się przygotowanie 

poszczególnych dokumentów, które będą 

potrzebne do podjęcia decyzji. Gminy 

muszą przyjąć uchwały potwierdzające, 

że chcą razem realizować to zadanie z 

udziałem marszałka, później inwestycja 

zostanie wpisana do strategii, następnie 

pojawi się studium wykonalności z usta-

leniem trasy. Na koniec rozpoczną się 

negocjacje dotyczące wykupów gruntów, 

później już prace projektowe. Sprawy 

związane z formalną stroną inwestycji 

potrwają przynajmniej dwa lata, przygoto-

wanie całego zadania potrwa cztery lata. 

Samorządy będą ubiegać się o wpisanie 

inwestycji, jako projekt kluczowy Mazow-

sza. W kosztach mają partycypować także 

lokalne gminy. JN

Wszystko wskazuje na to, że w 2011 

roku znacznie zmienią się warunki lokalo-

we Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Żabiej Woli. Parter budynku jest już 

po remoncie, przygotowane są trzy dodat-

kowe pomieszczenia. 

- Będzie więcej miejsca, wyższy stan-

dard usług, a przede wszystkim ułatwienie 

dla osób niepełnosprawnych- mówi kie-

rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej, Teresa Fabiszewska. Przyznaje, że 

jest teraz o ponad 40 metrów kwadrato-

wych więcej powierzchni. Jest już pokój 

dla osób do rozmów indywidualnych. Na 

górze swoje miejsce znajdzie księgowa, 

na dole będą przyjmowali pracownicy so-

cjalni. - Remont obiektu udało się wyko-

nać dzięki pozyskanym środkom z Urzędu 

Wojewódzkiego. GOPS będzie się starał 

także o dofinansowanie na remont klatki 

schodowej - dodaje Teresa Fabiszewska. 

JN

Tragiczne żniwo w zeszłą zimę przynio-

sły zatrucia tlenkiem węgla. W Żyrardowie 

zginęła cała rodzina, dramat wydarzył się 

także w Grodzisku Mazowieckim. W stycz-

niu tlenkiem węgla zatruły się dwie osoby. 

Jest zima, warto już teraz pomyśleć o bez-

piecznym dogrzewaniu. 

Uwaga, tlenek węgla pojawia się w nie-

sprawnych piecach grzewczych, jego 

źródłem może być też źle funkcjonujący 

kominek. Należy pamiętać, zatem o udraż-

nianiu, czyszczeniu, przewodów wentyla-

cyjnych, zapewnieniu obiegu powietrza, 

przeglądach urządzeń grzewczych i mon-

tażu czujników tlenku węgla w pomiesz-

czeniach, w których znajduje się piec. 

Przeglądy powinny wykonywać wyłącznie 

wykwalifikowane służby z uprawnieniami. 

Zabójczy dla organizmu tlenek węgla 

jest bezbarwny i bezwonny. Te jego cechy 

powodują, że jest tak bardzo niebezpiecz-

ny. Osoba, u której podejrzewamy zatrucie 

popularnie zwanym czadem bardzo szyb-

ko traci świadomość, mdleje. W takich 

przypadkach potrzebna jest natychmia-

stowa pomoc i przede wszystkim należy 

błyskawicznie wywietrzyć mieszkanie, 

w którym przebywa. JN

Gminny Program Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Nar-

komanii został uchwalony. Na realizację 

tego zadania Gmina Żabia Wola przezna-

czy 145000 złotych. 

Jak mówi Kierownik GOPS Teresa Fa-

biszewska pieniądze te zostaną przezna-

czone na profilaktykę czyli organizowanie 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

w szkołach, oraz na motywowanie leczenia 

osób uzależnionych. Będziemy finansować 

imprezy kulturowe, rekreacyjne i sportowe 

oraz wypoczynek zimowy i letni dla dzieci 

z rodzin dysfunkcyjnych. W Gminie nadal 

będzie funkcjonował punkt konsultacyjny, 

gdzie terapeuta będzie udzielał pomocy 

terapeutycznej osobom uzależnionym 

i współuzależnionym. JN

Dom otwarty dla potrzebujących
Gmina Żabia Wola pomaga osobom 

bezdomnym. Lokalny samorząd współ-

pracuje z Domem Spokojnej Starości 

w Oryszewie. Oznacza to, że w sytuacji 

kryzysowej każdy mieszkaniec znajdzie 

dach nad głową i ciepły posiłek. -Każdy, 

kto potrzebuje pomocy ją otrzyma- mówi 

Robert Starzyński dyrektor Domu Spokoj-

nej Starości w Oryszewie. Przyznaje, że 

atak zimy spowodował, że zwiększyła się 

liczba mieszkańców. 

Ostatnio schronienie tutaj znalazło dwa-

dzieścia nowych osób. W sumie w domu 

w Oryszewie mieszka 207 osób. -Mamy 

więcej miejsca, bo oddaliśmy nowe po-

mieszczenie- dodaje szef placówki. Do 

domu trafiają osoby z całego Mazowsza. 

Z placówką współpracują gminy i miasta 

między innymi: Żabia Wola, Radziejo-

wice, Wiskitki, Sochaczew, Mszczonów, 

Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Teresin, 

Baranów, Puszcza Mariańska, Jaktorów. 

Najczęściej do placówki kierują ośrodki 

pomocy społecznej. Samorządy także 

opłacają utrzymanie placówki. Obecnie 

jeden dzień pobytu kosztuje 27 złotych. 

Wszelkie dodatkowe informacje można 

uzyskać pod numerem telefonu Domu 

Spokojnej Starości, (46)8553245. Dom 

zapewnia także pomoc lekarską, osoby 

tutaj trafiające są najczęściej wyziębio-

ne, potrzebują medycznego wsparcia. 

Na pierwszym piętrze domu znajduje się 

szpitalik, gdzie pomoc lekarską uzyskują 

chorzy pacjenci. Pokoje są kilkuosobowe. 

-Obowiązuje tutaj zakaz picia alkoholu- 

podkreśla dyrektor placówki Robert Sta-

rzyński. JN

Po rozbiórce w 2009 roku, na skutek 

decyzji Powiatowego Inspektora Nadzo-

ru Budowlanego, budynku socjalnego w 

Bartoszówce gmina zmuszona była do 

budowy budynku socjalnego w Osowcu. 

Obecnie powstaje 8-lokalowy budynek 

socjalny współfinansowany przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego z programu kra-

jowego wsparcia budownictwa socjalnego 

ze środków Funduszu Dopłat.

Rodziny z budynku socjalnego w Barto-

szówce tymczasowo zakwaterowano w lo-

kalach, które pozyskano w wyniku prze-

prowadzonej szczegółowej inwentaryzacji 

istniejących zasobów mieszkaniowych na 

terenie gminy Żabia Wola. Jednak jedna 

rodzina, z wykwaterowanych, w dalszym 

ciągu mieszka w lokalu niestanowiącym 

własności gminy. 

Nowo wybudowany budynek socjalny w 

Osowcu, będzie zabezpieczał przejściowo 

potrzeby mieszkaniowe rodzinom w trud-

nych sytuacjach życiowych. Są to po-

mieszczenia o statusie mieszkania socjal-

nego, a nie komunalnego. Mają pomagać 

osobom, które znalazły się nieoczekiwanie 

w trudnej kryzysowej sytuacji. Rodziny 

wprowadzą się do budynku w Osowcu 

w pierwszej połowie 2012 roku.  

Mimo to zasoby lokalowe gminy nie 

zostaną na tyle zwiększone, aby zapewnić 

pomoc w tym zakresie wszystkim oczeku-

jącym.

W ramach wygospodarowywania dodat-

kowych lokali w istniejących zasobach będą 

te problemy sukcesywnie rozwiązywane, co 

stanowi realizację Gminnego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Żabia Wola w latach 2010-2015 

przyjętego przez Radę Gminy. ET
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Rolniku: możesz skorzystać 
ze wsparcia finansowego

Do 17 stycznia Agencja Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictw prowadzi 

nabór wniosków na przyznanie pomocy 

dla producentów mleka- informuje Prze-

mysław Borowy z Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Żabiej Woli. Dzięki takiej 

pomocy można wyposażyć, zmodernizo-

wać gospodarstwo. 

O pomoc mogą ubiegać się osoby fi-

zyczne, w tym, jako osoby wspólnie wnio-

skujące osoby prawne, wspólnicy spółek 

cywilnych, spółki osobowe prawa handlo-

wego spełniające określone warunki. Za-

kres kosztów kwalifikowalnych mogących 

podlegać refundacji obejmie między in-

nymi koszty budowy, przebudowy, remon-

tu połączonego z modernizacją budynków 

lub budowli wykorzystanych do produkcji 

rolnej oraz przechowywania, zmagazy-

nowania, przygotowania do sprzedaży 

lub sprzedaży bezpośredniej produktów 

rolnych, także zakupu maszyn, urządzeń, 

wyposażenia do produkcji rolnej, prze-

chowalnictwa, suszenia, magazynowania, 

zakładania lub wyposażenia sadów lub 

plantacji wieloletnich z wyłączeniem za-

kładania plantacji choinek, wiśni, malin, 

truskawek, porzeczek oraz roślin na cele 

energetyczne, wyposażenie pastwisk lub 

wybiegów dla zwierząt, zaopatrzenia go-

spodarstw rolnych w wodę. 

Pomoc jest przyznawana w formie 

refundacji. -Od 17 do 28 stycznia będą 

przyjmowane wnioski od rolników pla-

nujących inwestycje w innych obszarach 

działalności rolniczej- dodaje Przemysław 

Borowy z ODR. JN

Uwaga! Obowiązkowo trzeba odśnieżać

2010 rok w Komisariacie Policji 
w Żabiej Woli

Za oknami mroźna i śnieżna zima. Wła-

ściciele posesji i administratorzy budyn-

ków mają, zatem ręce pełne pracy. 

Trzeba odśnieżać, tak by było bezpiecz-

nie. Warto także sprawdzić stan i grubość 

pokrywy śnieżnej na dachach, szczegól-

nie zaś na budynkach płaskich i o lekkich 

konstrukcjach.

Trzeba też likwidować sople lodowe. 

Do właścicieli posesji należy obowiązek 

odśnieżania chodników wzdłuż zarządza-

nych posesji. Ten miesiąc zapowiada się 

śnieżnie i wietrznie a to powoduje, że bia-

ły puch będzie nawiewał, co utrudni życie 

zarówno właścicielom posesji, kierowcom 

jak i pieszym. Z zimy cieszą się jednak 

najmłodsi. JN

-Wracamy do dobrych statystyk- mówi 

szef Komisariatu Policji w Żabiej Woli, Ce-

zary Lesiewicz. Przyznaje, że wyniki pracy 

w przypadku policjantów są widoczne na 

przestrzeni kilku lat. Ostatni rok zdaniem 

kierownika komisariatu policji był dobry. 

Doszło, bowiem do mniejszej liczby zda-

rzeń kryminalnych niż w analogicznym 

okresie 2009 roku. 

Coraz więcej interwencji dotyczy spraw 

domowych, ofiary przemocy decydują się 

na wezwanie pomocy. Teraz komisariat 

policji prowadzi dwie niebieskie karty. 

Wzrasta wykrywalność przestępstw. Na-

pady na tak zwanego śpiocha, do jakich 

dochodziło w okresie letnim także na 

terenie gminy zelektryzowały społecz-

ność lokalną. Szybkie podjęcie działań 

tj. wprowadzenie dodatkowych patroli, 

współpraca z parafiami, które na bieżąco 

informowały o zagrożeniu, a także spotka-

nia z mieszkańcami spowodowały, że dziś 

już nie ma takich zdarzeń kryminalnych 

i jest spokojnie. - Ciągle jednak są pro-

wadzone dodatkowe patrole w miejscach 

szczególnie zagrożonych- dodaje Cezary 

Lesiewicz. 

W ostatnim roku w powiecie grodzi-

skim na drogach w wyniku wypadków 

śmierć poniosło 20 osób, na terenie Ża-

biej Woli doszło do 4 wypadków śmier-

telnych. Teraz w gminie bezpieczeństwa 

strzeże 7 policjantów, w sumie patrolują 

teren o wielkości ponad 105 kilometrów 

kwadratowych. 

- W 2011 roku chcemy zmniejszyć 

dynamikę przestępstw i zwiększyć ich 

wykrywalność - dodaje Cezary Lesiewicz. 

W ciągu 10 miesięcy 2010 roku doszło na 

tym terenie do 101 przestępstw kryminal-

nych. JN

Trudny początek zimy

„Akcja zima” w najlepsze – jak inten-

sywnie pada śnieg drogowcy wyjeżdżają 

już o 4 rano. W pierwszej kolejności są 

odśnieżane drogi asfaltowe i utwardzone, 

następnie w zależności od potrzeb drogi 

gruntowe.

Najtrudniej jest w miejscowościach 

o rozproszonej zabudowie, czyli Zarębach, 

Petrykozach, Siestrzeni i Skułach. Wcze-

snym rankiem rozpoczyna się odśnie-

żanie, a trzy godziny później najczęściej 

efekt pracy znika pod wpływem nowego 

nawiewanego śniegu. Zgodnie z Ustawą 

prawo zamówień publicznych wybrano 

5 firm zajmujących się zimowym utrzy-

maniem dróg stanowiących własność 

gminy, 4 odśnieżają i 1 zwalcza śliskość 

poprzez posypywanie nawierzchni solą 

lub materiałami uszorstniającymi.

Bardzo ważne trasy to te, którymi jeżdżą 

autobusy dowożące dzieci do szkoły mię-

dzy innymi w Musułach, w Słubicy w miej-

scowości Oddział, Pieńki Słubickie, Bienie-

wiec, w Nowej Bukówce i Rumiance.

W ramach zimowego utrzymania dróg 

Gmina dokłada wszelkich starań, aby 

zapewnić przejezdność komunikacyjną 

drogami gminnymi. Zgodnie z Regula-

minem utrzymania czystości i porządku 

w Gminie zjazdy na posesje indywidualne 

są odśnieżane przez właścicieli nierucho-

mości. Drogi wewnętrzne stanowiące wła-

sność prywatną są odśnieżane przez ich 

właścicieli i użytkowników. JN

Adoptuj zwierzaka

Gabinet lekarza weterynarii – p. Ma-

rzeny Sidor to jedno z najbardziej przy-

jaznych miejsc w gminie. Odwiedzają je 

czworonogi w towarzystwie swych właści-

cieli. Bywają – choć rzadziej – i dwunożne 

stworzenia - jak gołębie czy papużki. Zda-

rzył się i gekon, kangura ani człekokształt-

nych - nie było.

Największy ruch panuje na wiosnę 

i latem, kiedy nasilają się u czworonogów 

problemy skórne, głównie odkleszczowe. 

Zwierzęta gospodarskie, to domena mał-

żonka p. Marzeny - p. Marcina, również 

lekarza weterynarii.

Pani Marzena kocha zwierzęta, szcze-

gólnie psy i koty – z wzajemnością. Ale 

zdarzają się wyjątki. Jak sama twierdzi – 

czasami aż za nadto dowierza zwierzętom. 

Średnio raz lub dwa razy w miesiącu 

jeździ do ośrodka w Radzyminie z opusz-

czonymi psami. - Boleję nad losem psów, 

wypuszczanych z samochodów przez 

„nieludzkich” właścicieli, pozbywających 

się przywiązanych przecież do nich stwo-

rzeń. Za naszym pośrednictwem p. Ma-

rzena apeluje do gminnej społeczności: 

bądźmy ludzcy dla zwierząt, nie pozby-

wajmy się naszych przyjaciół, a jeśli moż-

na przyjmujmy te bezdomne, porzucone 

lub zabłąkane! 

Właśnie ostatnio w Grzegorzewicach 

znaleziono suczkę. Już znalazł się nowy 

opiekun. Adopcja jest bezpłatna, zwierzę 

zostaje wysterylizowane.

- Staramy się by jak najwięcej bez-

domnych zwierzaków trafiało w dobre 

ręce- mówi Joanna Boczkowska z Urzędu 

Gminy w Żabiej Woli. W przypadku bez-

domnych zwierząt gmina współpracuje ze 

schroniskiem w Kutnie, zwierzaki tam wła-

śnie są przewożone. Od lipca 2009 roku 

trafiło do schroniska 13 zwierząt. Koszt 

przewiezienia i utrzymania każdego prze-

kracza nawet dwa tysiące złotych rocznie. 

Ciągle trwają rozmowy nad lokalizacją 

dużego schroniska dla gmin Związku Ma-

zowsze Zachodnie. Pierwotnie była mowa 

o terenie Puszczy Mariańskiej, gdzie moż-

liwe byłoby pozyskanie gruntu na ten cel. 

Społeczne niezadowolenie okolicznych 

mieszkańców spowodowało jednak, że 

tego schroniska ciągle nie ma. AJ
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Pomogli i będą pomagać

Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia 
„Szansa”

W Gminie Żabia Wola powstało Koło 
Związku Dużych Rodzin

Po raz kolejny stowarzyszenie Szansa 

z Żabiej Woli postanowiło pomóc osobom 

potrzebującym wsparcia. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców 

i lokalnych przedsiębiorców udało się 

przed świętami przygotować 38 paczek, te 

zostały rozdane za pośrednictwem Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej.- Dzię-

kujemy wszystkim tym, którzy zechcieli 

włączyć się w tę akcję- mówi prezes sto-

warzyszenia Małgorzata Kozicka. Zapew-

nia, że będą kolejne. 

Dzięki zbiórce udało się nie tylko wy-

posażyć rodziny w artykuły spożywcze, 

pomogły także szkoły, dzieci zbierały 

między innymi zabawki, które trafiły pod 

choinkę. JN

11 grudnia już po raz piąty miało miej-

sce spotkanie wigilijne zorganizowane 

przez Stowarzyszenie „Szansa”, dla dzieci 

i młodzieży uczęszczających do świetlic 

środowiskowych w gminie Żabia Wola.  

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Słu-

bicy. Na wszystkich czekała tu pięknie 

udekorowana przez dzieci sala, a przy-

strojona choinka wprowadziła wszystkich 

w prawdziwie świąteczny nastrój. Do Słu-

bicy przybyły dzieci ze Skuł i z Ojrzanowa. 

Na początku spotkania wszyscy podzielili 

się opłatkiem a Prezes Stowarzyszenia 

złożyła świąteczne życzenia. Swoją obec-

nością uświetnił spotkanie także Ksiądz 

Proboszcz Parafii Skuły. 

Jak na tradycję wigilijną przystało na 

stole pojawił się smażony karp, pierogi z 

grzybami i pyszne ciasta. W trakcie uro-

czystości, ku zdziwieniu dzieci, pojawił się 

Mikołaj, który obdarował sześćdziesiątkę 

dzieciaków paczkami. Dzieci ze świetlicy 

w Słubicy w przygotowanym przedstawie-

niu mówiącym o oczekiwanych świętach 

wzruszyły słuchaczy, a dzieci ze Skuł 

obdarowały członków Stowarzyszenia wy-

konanymi przez siebie upominkami. Przy 

dźwiękach kolęd i wspólnych rozmowach 

miło i szybko upłynął czas wigilijnego 

spotkania. MK

5 grudnia 2010 r. w Domu 

Kultury w Żabiej Woli odbyło 

się spotkanie rodzin wie-

lodzietnych zamieszkałych 

na terenie Gminy. Gościem 

honorowym była Prezes 

Związku Dużych Rodzin ,,Trzy 

Plus” - Pani Joanna Krupska. 

Spotkanie było okazją do integracji śro-

dowiska dużych rodzin oraz do wymia-

ny poglądów na temat miejsca rodziny 

w społeczeństwie i potrzeb, z jakimi duże 

rodziny borykają się, na co dzień. Zebra-

ni postanowili powołać do życia Gminne 

Koło Związku Dużych Rodzin ,,Trzy Plus”. 

Wybrano także zarząd Koła w składzie: 

Anna Powązka, Agnieszka Marchlewska, 

Magdalena Mąkol, Edmund Knyspel oraz 

Dariusz Piotr Folwarski. 

Pierwsze takie koło powstało w Grodzi-

sku Mazowieckim i może się poszczycić 

dobrą współpracą z władzami miasta, 

wyrażoną w konkretnej pomocy na rzecz 

rodzin. Także władze naszej Gminy pragną 

pójść tym śladem, by wspomóc rodziny. 

Odbyły się już dwa spotkania z Panią Wójt 

Haliną Wawruch na temat wprowadzenia 

Gminnej Karty Dużej Rodziny. Rozważano 

wprowadzenie dla rodzin, z co najmniej 

trójką dzieci zniżki na basen i do kina oraz 

darmowych dojazdów do szkoły dla rodzin, 

z co najmniej czwórką dzieci. Sprawa ta 

ma być omawiana na sesji Rady Gminy. 

Cieszy nas pozytywny odzew ze strony 

Pani Wójt, zapowiada to dobrą współpracę 

w zakresie promocji i pomocy rodzinom 

w naszej gminie.

Związek Dużych Rodzin ,,Trzy Plus” 

powstał, jako oddolna inicjatywa rodzin 

wielodzietnych, mająca na celu repre-

zentowanie swoich członków wobec 

władz publicznych, dla wyrównania szans 

obywateli wychowujących dzieci oraz 

uwzględnienia wartości pracy opiekuńczej 

i wychowawczej kobiet w domu. 

Celem stowarzyszenia ZDR 3+ jest: 

 działanie na rzecz interesów 

społecznych i ekonomicznych 

rodzin wychowujących dzieci, 

w szczególności dużych rodzin, 

 budowanie solidarności rodzin 

wychowujących dzieci,

 propagowanie pozytywnego 

obrazu rodziny, jako naturalnego 

środowiska rozwoju człowieka,

 podejmowanie działań na rzecz 

uwzględnienia w prawodawstwie 

Rzeczpospolitej Polski i Unii Europej-

skiej słusznych interesów rodziny.

ZDR 3+ chcąc być reprezentantem ro-

dzin stara się uświadomić całemu społe-

czeństwu, że sprawiedliwe i korzystne dla 

rodzin rozwiązania są warunkiem rozwoju 

naszej ojczyzny. Bez silnej i wspieranej 

przez państwo rodziny Polsce grozi przy-

spieszone starzenie się społeczeństwa, 

a w konsekwencji – pogorszenie się per-

spektywy gospodarczej kraju i wszystkich 

jego obywateli. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem 

w pracach koła prosimy o kontakt.

Anna Powązka tel. 696 421 371

E-mail: kontakt@3plus.com.pl.

Zapraszamy także na stronę internetową 

Koła: 3plus.com.pl.

Zarząd Koła ZDR 3+ 
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Lider łączy smaki, a smaki łączą 
regiony

Pastorałki

Złaz Niepodległościowy w Skułach

Studentka z Żabiej Woli stypendystką Stowarzyszenia Europa i My i projektu Agrafka

Lokalna Grupa Działania Ziemia Cheł-

mońskiego bierze udział w projekcie 

„Smaki łączą regiony -festiwale smaków 

Pomorze- Mazowsze- Małopolska”. Głów-

nym celem tego projektu jest wypromowa-

nie potraw regionalnych z obszaru działa-

nia współpracujących ze sobą organizacji. 

W projekcie biorą udział: Stowarzyszenie 

LGD „Dolina Raby”, Stowarzyszenie LGD 

„ Gościniec 4 Żywiołów”, Stowarzyszenie 

„Bursztynowy Pasaż”, LGD „Echo Puszczy 

Bolimowskiej”, fundacja LGD- „Naszyjnik 

Północy”, Stowarzyszenie LGD „Ziemia 

Chełmońskiego”. 

Wybrane, wypracowane potrawy 

zostaną zaprezentowane podczas jar-

marku Świętojańskiego w Lanckoronie. 

Elementem tego projektu będzie ulotka 

o poszczególnych LGD i ich potrawach. 

Projekt przyczyni się do promocji kuchni 

regionalnych, wymiany doświadczeń i ak-

tywizacji lokalnych społeczności. 

Dorota Tyszkowska z Lokalnej Grupy 

Działania Ziemia Chełmońskiego zachęca 

mieszkańców, by włączyli się we wspólny 

projekt i pomogli wskazać potrawy, które 

będą charakteryzowały region Lokalnej 

Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. 

Można osobiście przychodzić do biura or-

ganizacji i zgłaszać swoje pomysły, jakie 

być może zostaną zrealizowane i posłużą 

promocji kulinarnej regionu. JN

8 stycznia 2011 r. po raz kolejny odbył 

się „Wieczór Kolęd i Pastorałek” organi-

zowany przez Ochotniczą Straż Pożarną 

w Skułach. Tegoroczne spotkanie było 

połączone z zakończeniem projektu „Oca-

lić od zapomnienia – jak po sznurku”, co 

jeszcze bardziej uatrakcyjniło ten wieczór. 

W jego trakcie zaprezentowano dwa fil-

my, pierwszy upamiętniający św. pamięci 

druha Wojciecha Siemiona, a drugi doty-

czący całego cyklu „Ocalić od zapomnie-

nia”. Członkowie Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej OSP Skuły przedstawili pro-

gram artystyczny - śpiewali kolędy i mó-

wili wiersze o tematyce świątecznej. Wy-

stąpił również zespół muzyczny, w którym 

grają i śpiewają m.in. członkowie naszej 

OSP. Przedstawili nam kolędy w nowej 

aranżacji.

Po wspólnym kolędowaniu miały miej-

sce długie, wieczorne „Polaków rozmowy” 

przy kawie, herbacie i wielu smakołykach. 

IŚ

Po raz 12 Ochotnicza Straż Pożarna 

w Skułach zaprosiła młodzież do wzięcia 

udziału w Złazie Niepodległościowym. 

Impreza tradycyjnie już rozpoczęła się 11 

listopada o godzinie 16 Mszą Świętą w in-

tencji Ojczyzny. Po nabożeństwie wszyscy 

goście uroczystości złożyli kwiaty pod 

historyczną tablicą, później już strażacy 

zaprosili do budynku OSP w Skułach. 

Tam młodzi ludzie zaprezentowali pro-

gram artystyczny. Ta krótka lekcja historii 

każdego roku gromadzi licznych mieszkań-

ców. Tak było i tym razem. Impreza to po-

łączenie tradycji z nowoczesnością. W tym 

roku w złazie wzięło udział 59 osób. 

Tradycyjnie złaz trwał trzy dni, zakoń-

czył się wielkim sprzątaniem i wspólnym 

zdjęciem oraz zapewnieniem, że kolejny 

Złaz Niepodległościowy odbędzie się za 

rok. -W tym roku złaz dodatkowo połączo-

ny został z projektem ,,Ocalić od zapo-

mnienia- informuje prezes OSP w Skułach 

Wacław Świdlicki. JN

Monika Opałka z Ża-

biej Woli, została wy-

brana jedną z trzech 

najlepszych studentek 

powiatu grodziskiego. 

Monika Opałka otrzyma roczne stypen-

dium w ramach konkursu Stowarzyszenia 

Europa i My i projektu Agrafka Agory. 

Wśród stypendystek znalazły się też: 

Ewelina Pawłowska z Milanówka i Aneta 

Kozaczka z Grodziska Mazowieckiego. 

Studentki mogą się pochwalić wysoką 

średnią ocen, powyżej 4, 5, poza tym są 

zaangażowane w działalność społeczną. 

Program przeznaczony jest 

dla studentów studiów dzien-

nych zamieszkujących na te-

renie powiatu grodziskiego. 

Decydujące kryteria 

w konkursie to między innymi wysoka 

średnia ocen, ale także inna działalność 

społeczna i sytuacja finansowa rodziny. 

Komisja oceniająca składała się z przed-

stawicieli: Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Banku Spółdzielczego w Skierniewicach, 

patronów medialnych oraz Akademii Hu-

manistycznej im. Aleksandra Gieysztora 

i Stowarzyszenia Europa i My. JN
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Mazowszacy i młodzież z Żabiej Woli 
zaprosili na świąteczny koncert

Zajęcia taneczne dla kobiet „30+”

Obowiązuje nowy rozkład jazdy busów

Tu warto przyjechać

Niedziela 9 stycznia 

w Żabiej Woli była gorą-

ca nie tylko ze względu 

na grającą po raz kolejny 

Wielką Orkiestrę Świą-

tecznej Pomocy ale także 

koncert na który zaprosił 

Dom Kultury. Na scenie 

pojawili się młodzi ludzie 

z zespołu muzycznego 

pod kierunkiem Zbignie-

wa Sękulskiego ale także 

zespół ludowy Mazowsza-

cy. Pierwszą część koncertu zdomino-

wali młodzi artyści z Żabiej Woli, razem 

z publicznością wykonali najpiękniejsze 

polskie kolędy. Było instrumentalnie i na-

strojowo. Całości występu akompaniował 

Zbigniew Sękulski, który także włączył 

się we wspólne śpiewanie. Po niespełna 

godzinie na scenie pojawili się Mazow-

szacy. Grupa składa się z byłych solistów 

i baletu Państwowego Zespołu Ludowego 

Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza 

Sygietyńskiego. Zespół wykonuje trady-

cyjne polskie utwory. Artyści prezentują 

na scenie także narodowe tańce polskie. 

Artyści występują w pięknych strojach, 

które są dziełem krawców między innymi 

z Łowicza. Koncert w Żabiej Woli bardzo 

spodobał się publiczności, czego wyraz 

dała brawami kończącymi występ. JN

Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza od 21 

stycznia na zajęcia taneczne dla kobiet „30+”, 

prowadzone przez Panią Tatianę Filus. Zajęcia 

będą odbywały się w każdy piątek w godzinach: 

20:00 – 21:00. Każdy tydzień poświęcony zo-

stanie innemu rodzajowi kobiecego tańca:

• styl wschodni (taniec brzucha);

• styl latyno-amerykański (salsa, samba, 

mamba, meringo);

• styl disco (nowe trendy tańca dyskoteko-

wego).

Koszt: opłata niewielka, a korzyści mnó-

stwo…

Podczas zajęć obowiązuje luźny strój oraz 

wygodne, płaskie obuwie. Szczegółowe infor-

macje pod nr tel: (46) 857 82 60

Dom Kultury informuje, że od lutego rusza sezon teatralny – chętni mogą zgłaszać się 

osobiście lub telefonicznie: (46) 857 82 60

Adres redakcji, wydawca:

Justyna Napierała J&A Media,

Tel.: 518 740 182

ul. Północna 10 m. 1,
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W grudniu przedstawiony został nowy 

rozkład jazdy busów do Warszawy i Msz-

czonowa- informuje Jerzy Wiśniewski, 

szef firmy przewozowej organizującej ten 

transport. Zmiany dotyczą głównie dni 

świątecznych. 

Rozkład po wprowadzonych zmianach:

Żabia Wola – Warszawa Okęcie

Autobusy od poniedziałku do piątku 

kursują w godzinach: 5.22, 6.22, 7.22, 

8.32, 9.22, 10.22, 11.25, 12.22, 13.22, 

14,.22, 15.22, 16.22, 17.27, 18.22, 

19.22, 21.22.

Soboty: 5.22, 6.22, 7.22, 8.32, 9.22, 

12.22, 14.22, 15.22, 17.27, 18.22, 

20.22.

Niedziele i święta: 6.22, 8.22, 9.22, 

12.22, 15.22, 17.27, 18.22, 20.22.

Żabia Wola- Mszczonów

Kursy od poniedziałku do piątku: 7.06, 

7.36, 8.36, 9.36, 10.36, 11.36, 12.36, 

13.36, 14. 36, 15.36, 15.51, 16.36, 

17.06, 17.46, 18.46, 19.36, 20.36, 

21.56, 23.06.

Soboty: 7.36, 8.36, 9.36, 11.36, 13.36, 

15.36, 17.46, 18.46, 19.36, 21.56.

Niedziela i święta: 7.36, 9.36, 11.36, 

14.36, 17.46, 19.36, 20.36, 21.56.

Rozkłady jazdy dostępne są na przy-

stankach autobusowych od Mszczonowa 

do warszawskiego Okęcia. JN

Żabia Wola i jej okolice 

to doskonałe miejsce do or-

ganizacji gospodarstw agro-

turystycznych czy realizacji 

innych pomysłów dotyczących 

spędzania wolnego czasu. Ro-

bert Gajda na terenie gminy 

realizuje swoją pasję i odnosi 

sukcesy. 

Pan Robert pasjonuje się 

kulturą jazdy konnej w stylu 

western, zaś w sposób szcze-

gólny poświęca się konkuren-

cji reining, która w roku 2008 

została włączona do grupy 

konkurencji olimpijskich. W 

konkurencji western, użytko-

wane są głównie konie rasy 

American Quarter Horse. 

Koń do Reiningu musi być 

zwinny, szybki i powinien 

szybko reagować na polece-

nia jeźdźca. -Musi także mieć 

doskonały temperament, aby wykonać 

zarówno szybko jak i precyzyjnie wszyst-

kie elementy techniczne, które wchodzą 

w skład schematów przejazdu tej konku-

rencji- podkreśla Robert Gajda. Zajmuje 

się on także trenowaniem koni rasy AQH- 

Charakteryzują się one wspaniałą psy-

chiką, chęcią współpracy i przebywania 

w towarzystwie człowieka. Konie te przez 

wiele lat były hodowane i uczone przy-

jaźni z człowiekiem. Tworzą one najlicz-

niejszą rasę na świecie. Zarejestrowane 

jest ponad 3, 2 miliona sztuk tych koni 

na kuli ziemskiej. 

Zawodowe uprawianie jeździectwa na-

turalnego jest w Polsce dziedziną nową, 

dlatego nie może obyć się bez szukania 

wskazówek i pomocy trenerów zagranicz-

nych (np.: z USA czy Kanady), ale pod-

noszenie umiejętności i wiedzy o pracy 

z końmi przynosi doskonałe efekty. Osią-

gnięcia Roberta Gajdy to czołowe lokaty 

w wielu zawodach.

W nadchodzącym roku zaplanowano 

bogatą listę imprez- zawodów krajowych 

i zagranicznych. Będą one rozgrywane 

w Polsce w następujących miejscowo-

ściach tj.: Rzeszów, Karpacz, Wrocław, 

Sopot, Ostrów Mazowiecka, Długosiodło 

koło Wyszkowa, Piaseczno, Grodzisk Ma-

zowiecki, Tarnów koło Krakowa jak rów-

nież w Europie(Niemcy, Austria, Czechy, 

Włochy). 

Robert Gajda swoje miejsce na ziemi 

znalazł w miejscowości Zaręby, gdzie 

prowadzi Rancho Zaręby Alabama Re-

ining Horse. W tym miejscu można oso-

biście poczuć, czym jest ten sport i pasja 

mieszkańca gminy Żabia Wola. JN

ngo); 


