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Przy Szkole Podstawowej 
im. Stefanii Dziewulskiej w Oj-
rzanowie powstaje nowy plac 
zabaw. Jego budowa sfinan-
sowana zostanie ze środków 
programu rządowego „Rado-
sna Szkoła”. Dzieci będą mogły  
korzystać z obiektu już pod 
koniec września.

Więcej na stronie numer 2

Niezwykły jubileusz ob-
chodziła Ochotnicza Straż 
Pożarna w Skułach. Jednostka 
skończyła 85 lat. Uroczystość 
odbyła się w sobotę 23 czerw-
ca. Spotkanie miało uroczysty 
charakter, rozpoczęło się Mszą 
Świętą w intencji strażaków. Po 
mszy jednostki zaprzyjaźnio-
ne, samorządowcy, zaproszeni 
goście i mieszkańcy spotkali 
się na pikniku. Zabawa trwała 
do późnych godzin wieczor-
nych. O jubileuszu na stronie 
numer 4. 

Stowarzyszenie LGD „Zie-
mia Chełmońskiego” ogłasza 
konkurs fotograficzny „Ziemia 
Chełmońskiego 2012”. Prace 
konkursowe należy dostarczyć 
do siedziby Stowarzyszenia do 
14 września br. Więcej informa-
cji na stronie numer 8.

Wakacje to doskonały mo-
ment, by prowadzić inwestycje 
w placówkach oświatowych. 
Samorząd Żabiej Woli w wa-
kacyjne miesiące zaplanował 
inwestycję w budynku Szkoły 
Podstawowej w Józefinie. Pra-
ce mające na celu wykonanie 
izolacji termicznej ścian, wy-
mianę instalacji centralnego 
ogrzewania (c.o.) oraz insta-
lację kolektorów słonecznych 
na potrzeby ciepłej wody użyt-
kowej, zakończą się jeszcze 
w tym miesiącu. 

To pierwszy etap realizacji 
projektu pn.: „Termomoderni-

Inwestycja 
w budynku szkoły

zacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie Gminy 
Żabia Wola”, wartego ponad 
900 tysięcy złotych. Kolejnym 
zadaniem będzie termomoder-
nizacja budynku OSP w Skułach. 
W budynku powstanie kotłow-
nia,  nowa instalacja centralne-
go ogrzewania, wymienione 
zostaną także okna i drzwi.

Inwestycje wpłyną na 
zmniejszenie kosztów utrzy-

sku oraz ul. Brzozowej w Wycin-
kach Osowskich.

Jak informuje Elena Niedź-
wiecka z Urzędu Gminy w Żabiej 
Woli w gminie realizowane są 
kolejne inwestycje. Jedną z nich 
jest przebudowa  ulicy Granicz-
nej. Obecnie realizowany jest 
pierwszy etap zadania. W przy-
szłości na całej drodze plano-
wane jest nałożenie nakładki 
asfaltowej. 

Aktualnie opracowywany 
jest projekt przebudowy ul. 

Dobre warunki pogodo-
we korzystnie wpływają na 
jakość wykonywanych remon-
tów drogowych. Niewielkie 
opady atmosferyczne, a co 
za tym idzie stosunkowo ni-
ski poziom wód gruntowych 
ułatwiają remonty i wpływają 
na zwiększenie trwałości wy-
konanych prac. 

Niedawno zakończona zo-
stała przebudowa blisko trzy 
kilometrowego odcinka ul. 
Słonecznej i ul. Popiele w La-

Remonty i modernizacje gminnych dróg

Nad Potokiem w Bolesławku. 
Inwestycja prawdopodobnie 
rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. W planach także popra-
wa nawierzchni ulic: Parkowej, 
Dworskiej, Falistej w miejsco-
wości Osowiec.  JN

mania obiektów. Projekt 
współfinansowany jest z unij-
nych środków – Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
2007-2013, w ramach Prioryte-
tu IV – Środowisko, zapobiega-
nie zagrożeniom i energetyka, 
Działania 4.3 - Ochrona powie-
trza, energetyka.

     Justyna Napierała

 
„Radosna Szkoła”
– plac zabaw

OSP Skuły 
skończyła 85 lat

Konkurs 
fotograficzny 
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Usuwanie azbestu 

Gmina w dniu 31 lipca br. 
podpisała umowę z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowa-
nie zadania pn. „Usuwanie wy-
robów/odpadów (demontaż, 
zbiórka, transport i utylizacja) 
zawierających azbest z terenu 

zabaw w Ojrzanowie, remonty dróg. Nie zabraknie również spra-
wozdania z uroczystych obchodów 85-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skułach oraz z imprezy plenerowej zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie „Szansa” W tym wydaniu tradycyjnie już 
odwiedzimy naszych sołtysów.

Na koniec dziękuję wszystkim Państwu: radnym, sołtysom za 
udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły 
rok. Taka decyzja Państwa daje wielką satysfakcję. Razem mo-
żemy i potrafimy iść do przodu, tworzyć lepsze warunki życia. 
Serdecznie pozdrawiam i życzę przyjemnej lektury.

w Józefinie oraz przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Skułach zawsze 
można spotkać bawiące się 
dzieci. 

Trwa budowa kolejnego 
placu zabaw, powstaje on przy 
Szkole Podstawowej im. Stefa-
nii Dziewulskiej w Ojrzanowie. 
Planowany termin zakończe-
nia inwestycji to 28 sierpnia br. 
Koszt realizacji zadania wynosi 
ponad 123 tysiące złotych. JN

Witam serdecznie naszych 
mieszkańców i gości gminy 
w kolejnym wydaniu biulety-
nu. Drodzy Czytelnicy mam 
nadzieję, że czas wakacji daje 
Wam wypoczynek i radość. 
Samorząd – mimo pełni lata 
pracuje na wysokich obrotach. 

W naszym kwartalniku  znaj-
dziecie Państwo aktualności 
z życia naszej gminy. Mamy in-

teresujące informacje o nowych inwestycjach tj. budowa placu 

Bezpieczne place zabaw, 
które powstały w ramach pro-
gramu rządowego ,,Radosna 
Szkoła” cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem miesz-
kańców. Nawierzchnia syn-
tetyczna oraz wysokiej jakości 
wyposażenie obiektów  za-
pewniają bezpieczeństwo 
i gwarantują maluchom do-
brą zabawę na świeżym po-
wietrzu. Na placach zabaw 
przy Szkole Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu 

Plac zabaw w ramach ,,Radosnej Szkoły”

Gminy Żabia Wola”. Dotacja 
w kwocie 61.793,59 zł stanowi 
100% przewidywanych całko-
witych kosztów brutto zadania, 
którego realizacja zakończy 
się w dniu 30 września 2012 r.

Ilość odpadów azbestowych 
przeznaczonych do utyliza-
cji w ramach zadania wynosi 
151,36 Mg.

    Małgorzata Reszka

W gminie Żabia Wola rusza program ,,Wyprawka szkolna” 
- informuje dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Żabiej Woli Justyna Wodnicka-Żuk.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi maksy-
malnie:

•   180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz nie-
pełnosprawnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

•   210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz nie-
pełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

•  do 325 zł - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
Wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń bę-

dzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 składa 
rodzic/prawny opiekun ucznia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
wysokości dochodów osiągniętych w miesiącu sierpniu.

Termin składania wniosków upływa 6 września 2012 r.
Pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których 

dochód netto na 1 osobę w rodzinie nie przekracza:
•  504 zł (uczniowie klas I szkoły podstawowej)
•  351 zł (pozostali uczniowie).

Pomoc może być udzielona również w przypadku przekroczenia 
w/w progu. Do wniosku należy wówczas dołączyć uzasadnienie. 
Liczba uczniów, którym w tym trybie zostanie udzielona pomoc, 
nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów spełniających 
kryterium dochodowe.

Uwaga: 
W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnospraw-

nego, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości docho-
dów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno 
-pedagogiczną. 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pomocy społecznej zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o ko-
rzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 
okresowego. 

Dyrektor szkoły będzie zwracać koszty nabycia podręczników 
dopiero po przedłożeniu dowodu zakupu. 

Przed rokiem z pomocy skorzystało 70 uczniów ze szkół gmin-
nych w Żabiej Woli. JN

Rusza program ,,Wyprawka szkolna”
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wspólnie z 17 okolicznymi sa-
morządami. Jest jeszcze wiele 
niewiadomych. Dopiero na 
postawie przetargów można 
będzie powiedzieć o kosztach. 
Jedno jest pewne, nie może-
my dodatkowo się zadłużać. 
Obowiązuje nas dyscyplina 
finansowa narzucona przez 
ministra finansów. Ponosimy 
koszty zadań inwestycyjnych, 
oświatowych, związanych 
z bezpieczeństwem, ale nie 
jest możliwe ponoszenie przez 
samorządy kosztów bezpośred-
nich. Zgadzamy się w tej kwestii 
z samorządowcami, działamy 
w większej grupie, bo jest to 
rozsądne. Wdrożenie ustawy 
będzie pracą wieloletnią, aby 
samorządy mogły to zrobić 
potrzebna jest pomoc nasze-
go państwa.

- Zmienia się centrum 
Żabiej Woli, czy to są zmia-
ny ostateczne?

Chcemy opracować kon-
cepcję zagospodarowania 
centrum. Gmina się rozwija, 
powstaje centrum handlowe. 
Chcemy, żeby w okolicach 
Domu Kultury był rejon rekre-
acyjno- wypoczynkowy. Sko-
rzystaliśmy z małych projektów 
i zrealizowaliśmy pierwszy etap 
wykorzystania lasu dla potrzeb 
edukacyjnych i rekreacyjnych. 
Chcemy żeby z Lasku Żabio-
wolskiego korzystali mieszkań-
cy i uczniowie szkół. Rozwój 
Gminy, a więc i centrum Żabiej 
Woli musi uwzględniać wzrost 
liczby mieszkańców. Powsta-
je duży projekt drogowy. Do 
opracowywania przyszłych 
projektów zagospodarowania 
centrum Żabiej Woli podejść 
trzeba z rozwagą, rozsądkiem 
i wyobraźnią.

Dziękuję za rozmowę.
       Justyna Napierała

ców i ocenę pracy samorządu. 
W Gminie osiedla się wielu 
nowych mieszkańców. Każdy 
chce widzieć inwestycje u sie-
bie. Ludzie u nas realizują swoje 
marzenia o własnym domu za 
stosunkowo niewielką cenę, 
dzięki tanim działkom. Nasza 
gmina zmienia się z rolniczej 
na mieszkaniową. To rozwój 
obliczony na dziesięciolecia, 
a inwestycje wymagane są od 
zaraz. Tego się nie da pogodzić. 
Potrzebne jest zrozumienie sy-
tuacji.

- Zeszły i ten rok to wiele 
stresu związanego z oczysz-
czalnią ścieków.

Właśnie odczuliśmy po raz 
pierwszy co to znaczy upadłość 
firmy budowlanej. Kłopoty 
rozpoczęły się w styczniu. Fir-
ma, która podpisała kontrakt 
w trakcie realizacji zadania ogło-
siła upadłość. Zabezpieczenie 
tego co zostało zbudowane, 
rozliczenie i przygotowanie 
do kontynuacji wymagało od 
nas wielkiej dyscypliny. Mam 
nadzieję, że jeszcze w waka-
cje budowa rozpocznie się na 
nowo. Często bywa tak, że firmy 
budowlane składają oferty po-
niżej kosztów a później rozpo-
czynają się problemy, konflikty. 
Trzeba wyegzekwować jakość 
robót. To budzi nasze ogromne 
zaniepokojenie. 

-Jakie są przygotowa-
nia w związku z nową usta-
wą śmieciową.

 W tej chwili mamy już 
opóźnienie w realizacji usta-
wy, bowiem wojewódzkiego 
planu, na podstawie którego 
ma zostać wskazana instalacja 
regionalna, jeszcze nie ma. Lo-
kalizacja ta będzie miała wpływ 
na cenę usług dla mieszkań-
ców. W celu obniżenia kosztów 
chcemy realizować ustawę 

cję. Rozumiemy ją jako poro-
zumienie w najważniejszych 
sprawach. Ale to nie oznacza 
zastoju. Dyskusje w Radzie Gmi-
ny i Komisjach są żywe, czasem 
nawet burzliwe. Spieramy się 
widząc cele nadrzędne.

- Widmo kryzysu wisi nad 
Polską, nad województwami, 
p o w i a t a m i ,  g m i n a m i . 
Sprzeczne informacje dochodzą 
z różnych środowisk. Są zdania, 
że kryzys dopiero przed nami. 
Jak sytuacja wygląda w gminie 
Żabia Wola?

2011 rok w mojej ocenie to 
czas, w którym przestaliśmy od-
czuwać skutki pogarszania się 
finansów. Chociaż nad wszystki-
mi samorządami wisi niebezpie-
czeństwo dokładania pieniędzy 
do zadań oświatowych, spowo-
dowane coraz większą różnicą 
pomiędzy subwencją a po-
trzebami. W przypadku gmin 
wiejskich nie ma dużych moż-
liwości. Są oczekiwania, żeby 
inwestycje były realizowane 
bez przeszkód. Każdego roku 
rośnie jednak procent dopła-
ty do oświaty, a to odbija się 
w działaniach inwestycyjnych. 
11 lipca dziennik ,,Rzeczpospo-
lita” zamieścił artykuł o tym, że 
Karta Nauczyciela to dla gmin 
bankructwo, jeżeli nie dojdzie 
do zmian w Karcie, to małe gmi-
ny nie będą w stanie skonstru-
ować swoich budżetów.

- Żabia Wola jest jedną z naj-
lepiej zarządzanych gmin?

Na coraz lepsze zarządzanie 
wpływa więcej wysiłku i cza-
su pracy, więc nie odczuwam 
komfortu dobrego zarządzania. 
Obawiam się, że będziemy zmu-
szeni dokładać do wydatków 
bieżących, co przekładać się 
będzie na wydatki inwesty-
cyjne. Niewątpliwie wpłynie 
to na zadowolenie mieszkań-

W drugiej połowie czerwca 
Rada Gminy udzieliła jedno-
głośnie absolutorium Wójtowi 
naszej gminy. W związku z tym 
zwróciłam się z pytaniami do 
p. Haliny Wawruch.

- Pani wójt czy podziela 
pani pogląd, że najważniejsza 
w gminie jest zgoda, współpra-
ca, stabilizacja. 

Zdecydowanie tak, gmina 
jest jak wielka rodzina. Zrozu-
mienie powoduje, że można 
więcej zrobić dla dobra miesz-
kańców, każdego dnia można 
przygotować i podjąć więcej 
decyzji, załatwić wiele spraw,  
ważnych dla mieszkańców.

- Ta stabilizacja dostrzega-
na jest podczas sesji absoluto-
ryjnych i oceny przez radnych 
wykonania budżetu.

Od wielu lat podkreślam mą-
drość naszych radnych, którzy 
pomimo różnic w poglądach, 
podczas pracy w Radzie Gmi-
ny myślą o naszej lokalnej 
społeczności. Służyć jak naj-
lepiej ludziom – to jest ich cel 
nadrzędny. Temu też służy me-
rytoryczna kontrola budżetu. 
Od wielu lat w naszej gminie, 
pomimo zmian w radzie - 
otrzymuję absolutorium. Jest 
wiele dyskusji w komisjach, 
może nie wszyscy są w pełni 
usatysfakcjonowani, to jednak 
nie przesłania oceny realnych 
możliwości gminy. Inwestycje 
rozkładane są w czasie w spra-
wiedliwej kolejności. Przestrze-
gamy z Radą Gminy zasady 
bezstronności, staramy się, aby 
w każdej naszej miejscowości 
pojawiały się inwestycje, żeby 
były one racjonalne i równe. 
Np. od trzech lat każda wieś 
ma główny wodociąg. Wiele 
sąsiadujących samorządów, 
dużo bogatszych nie ma takiej 
sytuacji. Pyta Pani o stabiliza-

O absolutorium i ważnych sprawach gminy rozmowa z wójt Żabiej Woli Haliną Wawruch
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Spotkanie uświetniły wy-
stępy grup tanecznych oraz 
pokazy judo. Nieprzerwanie 
dostępne były przysmaki z gril-
la i grochówka. Piękna pogoda 
sprawiła, że w zabawie wzię-
ło udział wielu gości, przyszły 
całe rodziny, ponad 350 osób. 

Liczymy, na refinansowa-
nie wydatków związanych 

 Stowarzyszenie Szansa 
z Żabiej Woli zaprosiło na So-
bótkę, tradycyjne święto, jakie 
odbyło się na terenie i przy 
współpracy Szkoły Podstawo-
wej imienia Stefanii Dziewul-
skiej w Ojrzanowie. Impreza 
rozpoczęła się w sobotę 23 
czerwca. W atmosferę tajemni-
cy Nocy Sobótkowej wprowa-
dziły dzieci – uczniowie szkoły. 
Sobótka to święto związane 
z letnim przesileniem i najdłuż-
szym dniem roku. To święto 
radosne, święto natury, ognia, 
miłości, młodości. Jedną z naj-
bardziej znanych  ceremonii 
sobótkowych jest puszczanie 
wianków. Wieczorem, po sza-
leństwach na ściance wspi-
naczkowej i kosmicznej kuli, 
wszyscy poszli, nad pobliską 
rzeczkę Utratę, puszczać sa-
modzielnie wykonane wianki.

Uroczyste obchody 85-lecia 
działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skułach odbyły się 
23 czerwca. Spotkanie rozpo-
częła Msza Święta w intencji 
strażaków, którą odprawił 
proboszcz parafii w Skułach 
ksiądz Sławomir Bogdanowicz. 
Po mszy członkowie OSP Skuły 
zaprosili wszystkich do Strażni-
cy na dalszą część uroczystości 
oraz pełen atrakcji piknik. Jubi-
leusz powstania jednostki był 
również okazją do wręczenia 
medali za zasługi dla pożar-
nictwa i odznak strażaka wzo-
rowego.

Udział w uroczystości wzięli 
między innymi starosta gro-
dziski Marek Wieżbicki, Antoni 
Jan Tarczyński - Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP,Hubert Chmielecki 
- Komendant Powiatowy PSP 
w Grodzisku Maz., dh. Andrzej 
Iwański - Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP 
w Żyrardowie oraz przedsta-

Jednostka OSP ze Skuł skończyła 85 lat

Wianki w Ojrzanowie

wiciele 21 zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP wraz z poczta-
mi sztandarowymi.

OSP Skuły to jedna z naj-
prężniej działających Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w regionie, służą w niej całe 
rodziny. Od lat prezesem 
jednostki jest druh Wacław 
Świdlicki. Strażacy stali się nie-
odzowną częścią lokalnego 

życia społecznego. Unowocze-
śniają swoją remizę, w której 
znajduje się pracownia kom-
puterowa dla mieszkańców 
oraz izba pamięci. W jednym 
z pomieszczeń zgromadzone 
zostały pamiątki z dziesięcio-
leci działalności jednostki. Pa-
miątki są unikalne, począwszy 
od prasy drukowanej po oso-
biste wspomnienia i zdjęcia. 
OSP każdego roku organizuje 
wyjazdy wakacyjne oraz Złaz 
Niepodległościowy. Strażacy 
pielęgnują tradycje, są bardzo 
przedsiębiorczy, zabiegają ró-
wież o dotacje. JN

z Sobótką ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 
– Leader Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013, o które wniosko-
waliśmy do LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego” w ramach Małych 
Projektów – mówi Małgorzata 
Kozicka prezes Stowarzyszenia 
Szansa. JN

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Żabiej Woli 
skierował siedmioro dzieci 
z terenu naszej Gminy na 
letnie kolonie organizowa-
ne przez Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej. Kolonie odby-
wały się w dniach od 3 – 16 
lipca 2012 r. w miejscowości 
Bocheniec położonej w Gó-
rach Świętokrzyskich. Profil 
kolonii nakierowany był na 
wypoczynek poprzez ak-
tywność fizyczną w formie 
zajęć tanecznych i sporto-
wych. Program zajęć bardzo 
spodobał się uczestnikom 
kolonii. Po powrocie wszyscy 
z entuzjazmem wspominali 
wypoczynek, który z pewno-
ścią pozostanie w ich pamięci 
przez długie szkolne miesiąca.

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli 

Wakacje z Caritasem
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w składzie: Eleonora Danuta Sit-
kiewicz, Agnieszka Sulikowska, 
Justyna Wodnicka –Żuk miało 
trudne zadanie.

Dzieci za swój talent i pra-
cowitość otrzymały nagrody. 

Laureatami konkursu w gru-

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Żyrar-
dowie rozstrzygnęła konkurs 
plastyczny dla najmłodszych 
pod hasłem „Bezpiecznie na 
wsi- czy upadek to przypadek?” 
To niezwykle istotny temat, 
działamy profilaktycznie tak 
by dzieci miały świadomość 
zagrożeń- mówi Eleonora Da-
nuta Sitkiewicz kierownik PT 
KRUS w Żyrardowie.

Zainteresowanie konkur-
sem było spore, dlatego jury 

Uczniowie ze Skuł nagrodzeni w konkursie KRUS

W tym roku po raz czwarty 
już, ale z pewnością nie ostat-
ni grupa językowa działająca 
prężnie m.in. w Domu Kultu-
ry w Żabiej Woli ruszyła po 
wiedzę i na podbój wybrzeża 

Wakacje po angielsku z ośrodkiem językowym „Perfect”

bałtyckiego. W dniach od 1 
do 14 lipca dzieci brały udział 
w koloniach językowych or-
ganizowanych przez Ośrodek 
Języków Obcych „PERFCT”, 
które to odbywały się w pięk-

nej miejscowości Mrzeżyno 
12 km od Kołobrzegu.

Podczas wyjazdu dzielnie 
dzień po dniu stawialiśmy 
wspólnie czoła gramatyce  
języka angielskiego. Jak nie-
złomni żołnierze łamaliśmy 
bariery komunikacji języko-
wej. A wszystko to w pięk-
nym otoczeniu nadmorskiej 
przyrody za oknami naszych 
pokoi i sal zajęciowych – 
wspominają opiekunowie.

Uczestnicy kolonii w pełni 
korzystali z nadmorskich atrak-
cji, poza kąpielami w morzu 
Dzieci wzięły udział w SPAR-
TAKIADZIE, NEPTUNALIACH, 
PIRACKIEJ PRZYGODZIE w ko-
łobrzeskiej latarni. Wieczory 
karaoke pozwoliły rozwinąć 

muzyczne i wokalne talenty. 
Miłośnicy „Tarzana” znaleźli za-
bawę w kołobrzeskim PARKU 
LINOWYM. Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyły uczest-
nikom kolonii wycieczki do 
Trzęsacza z ruinami kościoła, 
Międzyzdrojów, zwiedzanie 
rezerwatu żubrów w Wolińskim 
Parku Narodowym i zejście nad 
Jezioro Turkusowe.

Po dwóch tygodniach 
z bagażem nowej wiedzy, 
doświadczeń i wakacyjnych 
wspomnień które muszą 
wystarczyć  do następnego 
wyjazdu językowego Dzieci 
wróciły  do domu.

        Milena Stankiewicz

Sukces ekologiczny

To już kolejny sukces eko-
logiczny uczniów szkoły 
podstawowej w Ojrzanowie, 
związany z cennymi nagroda-
mi: jak zestaw komputerowy, 
laptop, mikroskop z kamerą 

pie pierwszej, tj. z klas 0-3 zo-
stali, Kacper Włodarkiewicz (I 
miejsce), Michał Nowakowski 
(II miejsce) i Łukasz Kamiński 
(III miejsce). 

W grupie drugiej tj. z klas 4-6 
najwyżej ocenione zostały pra-
ce: Martyny Skura (I miejsce), 
Piotra Kok (II miejsce) i Natalii 
Ziółkowskiej (III miejsce). Wy-
różnienie trafiło do Partyka 
Szymańskiego. JN

Tradycyjnie jak każdego 
roku w świetlicy środowisko-
wej w Słubicy odbywały się 
wakacyjne zajęcia dla dzieci. 
Najmłodsi spotykali się od po-
niedziałku do piątku. Dzieci 
chętnie odwiedzały starą szko-
łę, gdzie odbywały się zaję-
cia, malowały, rysowały, grały 
w piłkę- informuje Danuta Py-
tlak. Słodkości finansowane 
były z budżetu przeznaczo-
nego na ten cel przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żabiej Woli. Wakacyjne za-
jęcia już się zakończyły, trwały 
cały lipiec. Teraz w szkole pro-
wadzony jest drobny remont. 
Pani Danuta już myśli o nowym 
roku szkolnym i kolejnych zaję-
ciach dla maluchów. JN

Wakacje w Słubicy

mikroskopową. Tym razem do 
rywalizacji na etapie regional-
nym, zakwalifikowały się prace: 
Miłosza Niedźwieckiego, Izy 
Goździk, Marysi Klimkowskiej, 
Basi Leinz i Wiktorii Chechłach. 
Ostatecznie nagrodę 1000 zł 
dla szkoły zdobyła praca Miło-
sza Niedźwieckiego. Nagroda 
sponsorowana przez Centrum 
Ogrodnicze w Broniszach, na 
zawsze pozostanie w naszej 

pamięci, gdyż drzewa i krze-
wy posadzone zostały na te-
renie szkolnym.

          Joanna Krawczyk
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sołtys Bożeny Olszewskiej. 
W sąsiedztwie domu stoi ta-
blica informacyjna, na której 
mieszkańcy mogą znaleźć 
ogłoszenia, ciekawostki, wie-
ści z najbliższej okolicy. Boże-
na Olszewska jest sołtysem 
od 11 lat. Praca sołtysa to jej 
pasja. Pani Sołtys jest aktyw-
na zawodowo, ale zawsze ma 
czas dla swoich mieszkańców. 
Roznosi nakazy podatkowe, 
spotyka się z ludźmi, lubi 

Przy głównej drodze wi-
dać miejsce zamieszkania 

z nimi rozmawiać. Tak też 
się zaczęła jej sołecka praca.

Klienci w sklepie, w którym 
była na etacie, robiąc zakupy 
namawiali ją, by spróbowała 
swoich sił, jako sołtys. W konse-
kwencji tak też się stało. Przed 
laty Bożena Olszewska zajmo-
wała się rolnictwem, teraz w jej 
miejscowości ta tradycja - jak 
mówi - zanika. Sołectwo staje 
się miejscem odpoczynku, to 
zakątek gminy bardzo chętnie 
wybierany przez ludzi spra-
gnionych ciszy i spokoju.

Pani Bożena w Kaleni 
mieszka od trzydziestu lat, 
pochodzi z miejscowości 
Pieńki Zarębskie, mieszkała 
też w Grodzisku Mazowiec-
kim. Bożena Olszewska ma 
dwie córki i pięcioro wnucząt. 
Pytana o potrzeby miejsco-
wości bez namysłu wskazuje 
na oświetlenie uliczne. -To 
nasza potrzeba- przyznaje. 
Chwali sobie dobrą drogę 
i dojazd do swojej miejsco-
wości. JN

Mówią nasi sołtysi

Bożena Olszewska – sołtys Kaleni

Musuły- atrakcyjnie po-
łożona miejscowość po 
drugiej stronie Żabiej Woli 

Jacek Jałowiecki – sołtys Musuł

i trasy katowickiej. Dobrze 
zlokalizowana i doskonale 
skomunikowana. Do Żabiej 
Woli to zaledwie 4 kilometry, 
żeby dojechać do Grodziska 
Mazowieckiego mieszkańcy 
muszą pokonać 7 kilometrów. 
Przez miejscowość przepływa 
rzeka Mrowna.

Funkcję sołtysa w Musu-
łach pełni Jacek Jałowiecki. 
Sołtys ma 52 lata, w Musu-
łach, gdzie wraz z rodziną 
– żoną i czwórką dzieci, pro-
wadzi gospodarstwo rolne 

mieszka od urodzenia. W soł-
tysowaniu pomaga mu żona 
Beata. To jego druga kadencja 
w roli sołtysa. Przyznaje, że 
pierwsza była zapoznawcza, 
teraz już korzysta z kilkulet-
niego doświadczenia. Jak 
mówi praca społeczna bywa 
ciężką służbą, gdyż nie można 
wszystkim dogodzić. Ubole-
wa, że mieszkańcy w niewiel-
kim stopniu korzystają z praw 
demokracji. Na wybory sołty-
sa przyszło zaledwie kilkana-
ście osób. Pytany o potrzeby 
mieszkańców, mówi o roz-
woju gminy i miejscowości 

w której mieszka. - Chcemy 
remontu naszej drogi przez 
wieś, ta zbudowana została 
kilkadziesiąt lat temu w czy-
nie społecznym. Pilną spra-
wą jest też poprawa mostu 
na rzece Mrownej. Dla wielu 
osób to ulubiony szlak, droga 
do pracy czy szkoły. Jak pod-
kreśla sołtys Musuł sprawę 
zna samorząd lokalny, jednak 
protesty niektórych miesz-
kańców oraz ograniczony 
budżet wstrzymują w czasie 
tę potrzebną inwestycję. JN

34 lata- to staż pracy na 
społecznym stanowisku soł-
tysa Anny Rastawickiej- Flis. 
Pani sołtys bakcyla połknę-

ła od swojego ojca Dariu-
sza, który był radnym. Tata 
pani sołtys ma 90 lat i jest 
najstarszym mieszkańcem 
Sołectwa Lasek.

Anna Rastawicka- Flis to 
bardzo pogodna kobieta. Jak 
mówi lubi pracować z ludźmi, 
mieszkańcy przychodzą do jej 
domu z różnymi problemami. 
Częstsze odwiedziny zdarzają 
się oczywiście zimą i dotyczą 
odśnieżania. Pani Anna swo-
ją miejscowość określa mia-
nem: sielska i piękna. W domu 
w którym dziś mieszka przy-

Anna Rastawicka-Flis – sołtys Sołectwa Lasek szła na świat. Pani Anna to 
żona od 34 lat, mama dwój-
ki dzieci, syna i córki, bab-
cia dwójki wnucząt: Jasia 
i Małgosi. Ubolewa, że syn 
Radosław daleko pracuje, jest 
bowiem na misji w Brazylii, 
córka Marysia mieszka pod 
Warszawą. Pani sołtys zaj-
muje się rolnictwem. Pytana 
o zalety swojego Sołectwa, 
podkreśla dostępność Inter-
netu i inwestycję wodociągo-
wą. W tym roku także zgodnie 
z zapewnieniem samorządu 
lokalnego wyremontowana 
została ulica Popiele. -Wnio-
skujemy o remont ulicy Świę-

tej Anny- mówi sołtys Lasku.
Pani Anna, która pamięta 

przemiany w naszym kraju, 
przyznaje, że najlepszym 
czasem rozwoju jej miejsco-
wości są teraźniejsze lata, 
kiedy faktycznie pojawiają 
się inwestycje, co poprawia 
jakość życia ludzi. Lasek liczy 
blisko 100 osób. Pani Anna 
w wolnych chwilach uwielbia 
czytać książki przygodowe 
i historyczne. Nie lubi wyjeż-
dżać na długo, kiedy planu-
je podróż, szybko wraca do 
swojego miejsca na ziemi. JN
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finansowo szkole opodatko-
wano rodziców uczniów. Za 
zebrane pieniądze zakupio-
no przyrządy do nauczania 
rachunków, wyposażono ga-
binet fizyczny, zorganizowa-
no sklepik uczniowski i kasę 
oszczędności. 

We wrześniu 1939 roku do 
Ojrzanowa wjeżdżają czołgi 
niemieckie. Niemcy obierają 
szkołę, jako swoje koszary. 
Część uczniów kontynuowało 
naukę na tajnych kompletach. 

Wojna zniszczyła szkołę, 
budynek wymagał gruntow-
nego remontu. Odbudowany 
po wojnie mógł pomieścić ok. 
350 uczniów.

W latach 1968-1985 funk-
cję dyrektora pełniła Alina 
Marczak, która, przy zaanga-
żowaniu całego grona peda-
gogicznego znacząco zmieniła 
wygląd i funkcjonowanie szko-
ły. Rok 1970 zapoczątkował 
trzyletni gruntowny remont, 
wybudowano Dom Nauczycie-
la. Drugi znaczący remont szko-
ły przeprowadzono w latach 
1983/85. Wybudowano salę 
gimnastyczną, sanitariaty, szat-
nię i nowe wejście do budynku. 
W następnych latach ocieplo-
no budynek, doprowadzono 
gaz. Dzięki staraniom dyrektor 
Barbary Owczarek i wsparciu 
finansowym władz gminnych 
powstała pracownia kompute-
rowa i boisko sportowe, które 
służy całej społeczności. 

Dziś szkoła to nowocze-
sna placówka, której ucznio-
wie osiągają wysokie wyniki 
w sprawdzianach zewnętrz-
nych.

W 2005 roku świętowaliśmy 
100 lecie szkoły, która od 2010 
roku nosi imię założycielki - Ste-
fanii Dziewulskiej.

        Joanna Krawczyk

Obowiązki kierownika szkoły 
przejął Wacław Turos. Po raz 
pierwszy od czasów istnienia 
szkoły został uruchomiony 
szósty oddział- odpowiednik 
współczesnej klasy szóstej. 
26 grudnia 1926 r. odbyła się 
uroczystość na cześć założy-
cieli i długoletnich opiekunów 
szkoły ojrzanowskiej – państwa 
Dziewulskich. 

W marcu 1927 r. odbyła się 
wizytacja szkoły przez inspek-
tora, Józefa Mroczkowskiego. 
W lipcu sejmik powiatu błoń-
skiego (cyt. Kronika Szkolna) 
przystąpił do odbudowy 
zniszczonego budynku szkol-

nego. Prace trwały przez trzy 
lata i zakończyły się pomyślnie 
dzięki staraniom ówczesnego 
kierownika szkoły, Wincen-
tego Prejsnera. Założono też 
antenę do odtwarzania audy-
cji radiowych.

Szkoła prowadziła bardzo 
ożywioną działalność edu-
kacyjną młodzieży starszej, 
a także ludności. Prowadzono 
kursy wieczorowe, powołano 
koło młodzieży z sekcją chó-
ru i teatralną. Przedstawienia 
odbywały się przy szczelnie 
wypełnionej sali. Z audycji 
radiowych korzystali rolnicy- 
gospodarze, członkowie kółka 
rolniczego. 

Rok 1930/31 w dziejach szko-
ły był bardzo pracowity. Zapi-
sało się 241 dzieci. By pomóc 

zowali stałą pomoc lekarską. 
W czasie I wojny światowej 

budynek został zniszczony, za-
chował się jedynie parter. Pomi-
mo to, można było ponownie 
uruchomić nauczanie. Pan 
Dziewulski zdecydował wte-
dy ofiarować budynek gminie. 

1 września 1922 roku wła-
dze państwowe (szkolne) 
uruchomiły publiczną szkołę 
powszechną. Kierownikiem 
został Wacław Moczydłowski, 
nauczycielkami Irena Moczy-
dłowska, Helena Krajewska 
i Maria Koziołówna. Zimą przy-
była Janina Gałązkowa oraz Jó-
zef Podgórski. Częste zmiany 

personelu na stanowiskach 
nauczycieli w Ojrzanowie wyni-
kały z powodu braku mieszkań 
i niedogodnej komunikacji. 

W roku szkolnym 1923/1924 
z powodu znacznej ilości dzieci 
podniesiono stopień organiza-
cji do pięciu klas. W następnym 
roku poziom szkoły znacznie 
się podniósł. Nauka odbywała 
się regularnie, a za nieobecność 
dziecka w szkole dozór szkolny 
nakładał na rodziców kary pie-
niężne. Na początku przymus 
wywołał wielkie oburzenie, ale 
z czasem społeczeństwo przy-
zwyczaiło się do obowiązku 
szkolnego. 

Rok szkolny 1926/1927 roz-
począł się dopiero 6 września 
z powodu epidemii szkarlaty-
ny, panującej w całym kraju. 

Pierwsze wzmianki na temat 
oświaty w Ojrzanowie pocho-
dzą z 1863 r., kiedy to część 
gruntów we wsi Żelechów zo-
stała wydzielona pod szkołę. 
Szkoła jednak nie powstała. Na-
uczaniem zajmował się organi-
sta lub znający litery pastuszek.

Budowa szkoły rozpoczęła 
się dopiero w 1902 r. i trwała 
do 1905 r. Szkoła została ufun-
dowana przez właścicielkę wsi 
Ojrzanów Stefanię Dziewul-
ską. Plany Szkoły opracowano 
w drodze konkursu ogłoszone-
go przez Polską Sztukę Stoso-
waną w Krakowie. 

Szkoła posiadała czte-
ry oddziały i dwie - trzy siły 
nauczycielskie. W 1905 roku 
kierowniczką szkoły została 
Stefania Majewska.

204 uczniów pochodzi-
ło z Żelechowa, Ojrzanowa, 
Zarąb i Kaleni. W zimowych 
miesiącach uczęszczało 140 
uczniów, a w miesiącach, kiedy 
odbywały się prace polowe, 
zaledwie 30 dzieci. Za naukę 
pobierano opłatę w wysokości 
1 rubla rocznie. 

W roku szkolnych 1913/1914 
zebrano 48 rubli, które prze-
znaczono na materiały pi-
śmienne i pomoce naukowe. 
Rezultaty nauki były widocz-
ne, mimo iż uczęszczanie nie 
było regularne. Całkowity 
kurs Szkoły czterooddziało-
wej ukończyli m.in. Wacław 
Gałązka i Antoni Witczak, 
którzy następnie kształcili się 
w Seminarium Nauczycielskim 
w Warszawie. 

Szkoła, jako ośrodek pracy 
kulturalno- oświatowej wpły-
wała na podniesienie kultury 
i oświaty mieszkańców. Przy 
szkole istniała ochronka, kursy 
wieczorowe, kółko rolnicze oraz 
kółko kobiece. Oprócz tego 
państwo Dziewulscy zorgani-

Dzieje Szkoły w Ojrzanowie
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NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 22/2012

W pierwszej połowie 
czerwca członkowie Koła 
Seniora wybrali się na wy-
cieczkę do Arboretum SGGW 
w Rogowie oraz Muzeum 
Lasu i Drewna, gdzie oglądali 
bardzo ciekawe okazy roślin 
i zwierząt. Spacer dał moż-
liwość poznania ciekawych 
gatunków drzew i krzewów, 
rosnących na terenie ogrodu. 
Pani przewodnik w ciekawy 
i przystępny sposób przed-

W Arboretum...  

-  język angielski- kontynuacja lat 
ubiegłych;

-   język angielski dla początkujących 
 (wg grup wiekowych);

- język angielski dla firm;
- język niemiecki
- warsztaty fotograficzne;
- zajęcia manualno-wytwórcze (decoupage);
-  zajęcia plastyczne/ filcowanie na mokro 

i sucho;
- zajęcia dziennikarskie;
- nauka rysunku i malarstwa;

Od współdziałania miesz-
kańców naszej gminy zależy 
czy powstanie coś w rodzaju 
fotograficznej kroniki histo-
rycznej Żabiej Woli. Pierwsze 
fotografie już są wystawione 
w Domu Kultury. Pani Bożena 
Boczkowska z Archiwum Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Warszawie 
udostępniła część fotografii 
i zadeklarowała dalszą pomoc 
w przygotowywaniu wystawy.

Organizatorzy uprzejmie 
apelują: jeśli macie stare zdjęcia 

Wystawa – Kronika Fotograficzna ziem 
Żabiowolskich

-  n a u k a  t a ń c a  n o w o c z e s n e g o 
(wg grup zaawansowanych);

- nauk a gr y  na ins trum e nt ach 
klawiszowych;

- nauka gry na gitarze;
Zespół wokalno-muzyczny;
- kółko brydzowe dla dorosłych;
- koło Seniora
- aerobik dla Pań
- klub malucha
Zapisy w Domu Kultury w Żabiej Woli
 (46) 857 82 60

stawiła rośliny znajdujące się 
na trasie wycieczki – nie tylko 
z botanicznego punktu wi-
dzenia, ale także z uwagi na 
ich praktyczne zastosowanie 
w ogrodnictwie i medycynie. 
Seniorzy docenili zarówno 
duże walory edukacyjne wy-
jazdu, jak również możliwość 
wypoczęcia w pięknym oto-
czeniu.

            Janusz Wojtan

Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Cheł-
mońskiego”, jak co roku, orga-
nizuje konkurs fotograficzny.

Warunkiem wzięcia udziału 
w konkursie jest dostarcze-
nie do siedziby organizatora, 
do dnia 14 września 2012 r., 
maksimum czterech podpisa-
nych imieniem i nazwiskiem 
autora prac fotograficznych, 
wykonanych techniką pro-
fesjonalną w formacie 10/15, 
oraz cyfrowych wersji tych 
samych fotografii na płycie 
CD w dobrej rozdzielczości 

Weź udział w konkursie fotograficznym 
„Ziemia Chełmońskiego 2012”

(300 dpi). Prace należy dostar-
czyć osobiście. W konkursie 
mogą wziąć udział tylko prace 
nigdzie wcześniej nie publi-
kowane.

Najwyżej ocenione zdjęcia 
zostaną umieszczone w ka-
lendarzu na 2013 r. wydanym 
przez Stowarzyszenie. Więcej 
informacji nt. konkursu znaj-
dą Państwo w regulaminie 
umieszczonym na stronie 
http://www.ziemiachelmon-
skiego.pl

 Dorota Tyszkowska

u siebie lub w albumach swojej 
rodziny przynieście je do Domu 
Kultury. Chcemy je wypożyczyć 
tylko na czas wykonania repro-
dukcji. Większą wartość będą 
miały zdjęcia opisane, z okre-
śloną choćby przybliżoną datą 
powstania. Zapraszamy do pi-
sania zdjęciowej kroniki Gminy: 
„Ziemie Żabiowolskie w starych 
albumach”. Przewidujemy cie-
kawe nagrody.

Wszystkich zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Do-
mem Kultury w Żabiej Woli 
tel: (46) 857 82 60

Stowarzyszenie LGD 
„Ziemia Chełmońskiego” 

zaprasza na 
„Dzień Szarlotki”
do Domu Kultury 

w Żabiej Woli w dniu 
22 września 2012 r. 

Dom Kultury przyjmuje w roku szkolnym 2012/2013
zapisy na zajęcia:


