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Pracownia integracji sensorycznej
w Szkole Podstawowej w Skułach
Jeszcze w marcu w Szkole Podstawowej
w Skułach powstanie pracownia senso-
ryczna. Będą się w niej odbywać zajęcia dla
dzieci. Dyrektor szkoły Barbara Gradkowska
zachęca rodziców do współpracy. Więcej
na ten temat na stronie 4. 

Nowy samochód OSP Skuły
Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach
pod koniec grudnia odebrała upragnio-
ny i długo wyczekiwany samochód
ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz
Atego 1429AF. Koszt zakupu samocho-
du wyniósł 589 896,00 złotych. Środki
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finansowe na jego zakup pochodziły
z dofinansowania, jakie OSP pozyskała
z różnych źródeł.Więcej na ten temat na
stronie 2. 

Umowa na budowę kolejnego etapu kanalizacji podpisana

Od 1 lipca zmiany w gospodarce odpadami

Ruszyły konsultacje społeczne

Firma Skanska S.A. zrealizuje bu-
dowę kolejnego etapu kanalizacji
w Gminie Żabia Wola. Inwestycja
obejmie ulice: Główną, Warszaw-
ską, Wiśniową, Wiejską, Parkową,
Spółdzielczą, Ogrodową, Zamkniętą,
Chabrową, Rumiankową, Klonową,

Krańcową, Ślaskiego w miejscowo-
ści Żabia Wola.

Umowa między wykonawcą a sa-
morządem lokalnym zawarta została
21 lutego 2013 roku. To kolejny etap
realizacji projektu ,,Budowa kanali-
zacji sanitarnej w gminie Żabia Wola

oraz budowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Żabia Wola”, na któ-
ry samorząd lokalny otrzymał dotację 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Priorytetu IV , 
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka”, Działanie 4.1 ,,Gospo-
darka wodno- ściekowa” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013.

Cały projekt inwestycyjny obej-
muje budowę oczyszczalni ścieków 
oraz budowę kanalizacji w Żabiej 
Woli, Hucie Żabiowolskiej, Józefinie, 
Osowcu i Wycinkach Osowskich. 
Łącznie powstanie 10,6 km sieci ka-
nalizacyjnej, osiem przepompowni 
ścieków oraz dziewięć kanałów gra-
witacyjnych i ciśnieniowych. 

Justyn Napierała

Od 1 lipca 2013 roku zacznie obo-
wiązywać nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi. Nowy sys-
tem zakłada, że samorząd, który jest
odpowiedzialny za wszystko co służy
lokalnej społeczności, powinien być
również odpowiedzialny za odebranie
i właściwe zagospodarowanie odpa-
dów od właścicieli nieruchomości.

Gmina zobowiązana jest do zorga-

nizowania odbioru odpadów komunal-
nych z terenu nieruchomości na której
zamieszkują mieszkańcy. Celem zmian
jest  zwiększenie poziomu recyklingu
i odzysku odpadów zebranych selek-
tywnie, a także zmniejszenie masy
odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania.  Dotych-
czas właściciele nieruchomości zobo-
wiązani byli do podpisania umowy na

wywóz odpadów z wybraną firmą . 
Od lipca 2013 roku właściciele nie-

ruchomości zostaną objęci przez gmi-
nę nowym systemem gospodarowania 
odpadami i będą zobowiązani uiszczać 
opłaty na rzecz gminy. O szczegółach 
gospodarki opadami w Gminie Żabia 
Wola na stronie numer 3.   
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Od 7 do 18 marca mieszkańcy 
powiatu grodziskiego mogli wyrazić 
swoją opinię na temat ewentual-
nych zmian granic powiatu. Część 

mieszkańców czterech wsi Gminy
Radziejowice (Kuklówki Zarzecznej,
Kuklówki Radziejowickiej, Bud Jó-
zefowskich i Adamowa Wsi) złożyło
wniosek o przyłączenie tych wsi do
Gminy Grodzisk Mazowiecki. Zmia-
nom uległyby także granice powia-
tów grodziskiego i żyrardowskiego.

Swoje konsultacje zakończył już
powiat żyrardowski i Gmina Grodzisk
Mazowiecki. Spośród 166 osób wy-
rażających swoją opinię w Gminie

Grodzisk Mazowiecki tylko 16 osób 
opowiedziało się przeciw przyłącze-
niu sąsiednich wsi, 96 powiedziało 
pomysłowi -tak. Ze wstępnych wy-
ników konsultacji powiatu żyrardow-
skiego zawężonych do Gminy Radzie-
jowice wynika, że ponad 86% osób, 
które oddały swój głos sprzeciwia się 
zmianom administracyjnym. W sumie 
wpłynęło 735 wypełnionych ankiet, z 
czego 50 było nieważnych.

 jn

Na Święta Wielkanocne 
życzymy Państwu

zdrowia, radości, obfitego 
stołu ze święconym 

i wspaniałego dyngusa.

Wójt Żabiej Woli 
Halina Wawruch, 

przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Bieganowski, 

radni, sołtysi,
pracownicy Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych 

gminy.
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Witam serdecznie mieszkańców i gości naszej 
Gminy w kolejnym wydaniu biuletynu. Ostatni czas 
upłynął nam pod znakiem dużej inwestycji gmin-
nej, jaką jest kanalizacja. Podpisałam umowę na 
realizację kolejnego etapu zadania. Ostatnie mie-
siące to też czas przygotowania gmin do realizacji 
nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami. 
Ustalenie między innymi regulaminu i wysokości 
opłat. Jednak ostatecznie ile zapłacimy okaże się 
po rozstrzygnięciu przetargu na usługę. Szczegó-
łowo na ten temat na trzeciej stronie gazety. 

    W tym wydaniu również o nowym strażackim wozie, jaki pojawił się w jed-
nostce OSP Skuły. W gazecie także o modernizacji grobów: naszego wybitnego 
malarza Józefa Chełmońskiego i księdza Barnaby Pełki oraz o ofercie Domu 
Kultury. Placówka stara się zagospodarować czas wolny zarówno dzieciom, 

starszym jak i naszym seniorom. Możemy się pochwalić tym, że nasza Biblio-
teka znalazła się w systemie Ibuk, dzięki czemu wkraczamy w erę nowych tech-
nologii, dla wielu czytelników usługa będzie dużym ułatwieniem.

   W gazecie tradycyjnie już spotkanie z sołtysami naszej Gminy. Niestety 
w tym wydaniu znalazła się także smutna informacja, niedawno w Pertykozach 
doszło do pożaru dworu nieżyjącego już Wojciecha Siemiona. To wieka trage-
dia dla rodziny nieżyjącego artysty i nas wszystkich. Nikomu nic się nie stało, 
ale straty są ogromne. 

   Życzę Państwu, byście w ten przedświąteczny czas znaleźli chwilę na 
odpoczynek i lekturę. Zachęcam też do wzięcia udziału w konsultacjach powia-
towych. Ten temat na pierwszej stronie gazety.

Życzę zdrowia i spokoju na nadchodzące Święta.Święta.
Pozdrawiam serdecznie,

Wójt Gminy Żabia Wola

Nowe przepisy
meldunkowe

Strażacy ze Skuł mają nowy samochód ratowniczo- gaśniczy

„SZANSA” dla Ciebie, dla Rodziny, dla Gminy

Z nowym rokiem weszły w życie nowe
przepisy związane z ewidencją ludności, 
dotyczące przepisów meldunkowych. 
Teraz zdecydowanie łatwiej i szybciej 
dopełnimy obowiązku meldunkowego. 
Zmianie uległ okres, w którym mamy 
obowiązek zameldowania się. 

Do tej pory mieliśmy na to cztery
doby, teraz mamy miesiąc. W dodat-
ku czynności zameldowania w nowym 
miejscu dokonamy w jednym urzędzie. 
Już nie trzeba zatem odwiedzać dwóch 
urzędów, by w jednym się wymeldo-
wać a w drugim zameldować. 

Zmiany dotyczą także przepisów
meldunków czasowych. Od stycznia 
nie ma już obowiązku meldowania się 
na okres do trzech miesięcy. Mamy 
taki obowiązek dopiero gdy zmienia-
my miejsce zamieszkania na ponad 
trzy miesiące. Nowe przepisy dotyczą 
też cudzoziemców z państw unijnych. 
Obywatele krajów spoza Unii Europej-
skiej meldują się na okres ważności 
wizy, który może być krótszy niż trzy 
miesiące. jn

Nie lada prezent pod choinkę otrzy-
mali strażacy ze Skuł. Jak mówi prezes
OSP Wacław Świdlicki trafił do nich
upragniony samochód ratunkowo- ga-
śniczy- Mercedes Benz Atego 1429AF.
Wydatek to niebagatelny bo zakup
samochodu kosztował 589 896,00
złotych. Środki finansowe pochodziły
z dofinansowania, jakie OSP ze Skuł
otrzymała z różnych źródeł:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie  – 147 474,00 zł,

- Województwa Mazowieckiego –
80 000,00 zł,

- Komendy Wojewódzkiej Państwo-

wej Straży Pożarnej (KW PSP) 
w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) – 
100 000,00 zł, 

- Komendy Głównej Państwowej Stra-
ży Pożarnej (KG PSP) w ramach 
środków firm ubezpieczeniowych 
– 50 000,00 zł 

- oraz  Budżetu Gminy Żabia Wola – 
212 422,00 zł. 
Podczas sesji Rady Gminy, kiedy 

odbyła się prezentacja auta Wacław 
Świdlicki podziękował za zrozumie-
nie i wsparcie Halinie Wawruch- wójt 
Gminy Żabia Wola.  OSP Skuły to jed-
nostka prężna, strażacy biorą udział 

w wielu działaniach, trudnych akcjach
pożarniczych. 

Jednostka w zeszłym roku obcho-
dziła 85-lecie powstania. Strażacy
chętnie włączają się w życie społecz-
ne i kulturalne. Ochotnicy organizują
Złazy Niepodległościowe, to tutaj naj-
młodsi mogą skorzystać z kawiarenki
internetowej, wspólnie spędzają waka-
cje, biorą udział w zabawach karnawa-
łowych. Jednostka to zgrana drużyna
z ciągle nowymi planami i pomysłami.
Już w wkrótce rozpocznie się kolejna
wyczekiwana inwestycja- termomo-
dernizacji poddany zostanie budynek
strażnicy OSP w Bartoszówce. Zakres
prac obejmie wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, instalację centralnego
ogrzewania wraz z kotłownią. 
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Stowarzyszenie „SZANSA” z Żabiej 
Woli w marcu zaprosiło wszystkich 
do włączenia się w świąteczną akcję 
,,Koszyczek Wielkanocny”. W skle-
pach na terenie Gminy ustawione zo-
stały koszyczki, w których można było 
umieszczać artykuły spożywcze, sło-
dycze oraz zabawki. Członkowie sto-
warzyszenia Szansa wspólnie z pra-

cownikami Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żabiej
Woli podzielą zebrane produkty
i wręczą je osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji material-
nej. W ostatniej akcji, przepro-
wadzonej przed Bożym Narodzeniem
udało się wesprzeć ponad 40 rodzin.

Lokalne stowarzyszenie ma coraz
więcej nowych pomysłów. Jak in-
formuje prezes Małgorzata Kozicka
w planach jest między innymi zorga-
nizowanie bezpłatnych półkolonii dla
dzieci w Szkole Podstawowej w Oj-
rzanowie oraz tradycyjnej Sobótki.
Stowarzyszenie myśli także o płatnym

wyjeździe wakacyjnym dla
dzieci w Bieszczady.

W zeszłym roku organiza-
cja wsparła Uczniowski Klub
Sportowy z Józefiny, gdzie
trenują zdolni, młodzi ludzie,

wśród nich grupa Radlanie, zawodni-
cy unihokeja i grupa kolarska. Szansa
podarowała klubowi ponad 5 tysięcy
złotych. Stowarzyszenie chce wes-
przeć rodzinę, w której wychowują
się jedyne trojaczki w Gminie. Wie-
lość inicjatyw pokazuje jak ważna jest
Szansa w Gminie, ważne jest także to,
byśmy wspierali organizację z tytułu
tak zwanego jednego procenta.

Ponadto stowarzyszenie w zeszłym 
roku pilotowało projekt modernizacji 
grobów: wybitnego malarza Józefa 
Chełmońskiego i księdza Barnaby 
Pełki, którzy spoczywają na cmentarzu 
w Żelechowie.

jn
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Zmiany w gospodarce odpadami
Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie funk-

cjonować nowy model gospodarowania
odpadami komunalnymi polegający na
przejęciu przez gminę obowiązku orga-
nizacji odbioru odpadów komunalnych
z terenu wszystkich nieruchomości.
Aby przybliżyć Państwu funkcjonowa-
nie systemu, przedstawiam szczegóło-
wy sposób i zakres świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.

W zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę odbierane
będą następujące odpady komunalne
tj. papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriało-
we, odpady komunalne ulegających
biodegradacji, przeterminowane leki
i chemikalia, w tym farby, rozpuszczal-
niki, oleje odpadowe, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady

wielkogabarytowe, drobne odpady 
budowlano -remontowe i rozbiórkowe, 
zużyte opony, tekstylia w tym ubrania, 
opakowania po środkach ochrony ro-
ślin i nawozach oraz odpady komunal-
ne zmieszane.

Dopuszcza się dwie formy gospo-
darowania odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości:
• Odpady niesegregowane( zmie-

szane) - gromadzone do jednego 
pojemnika bez segregacji,

• Odpady segregowane – dzielone na:
1. szkło i opakowania szklane zbie-

rane do pojemnika/worka koloru 
białego,

2. papier i tekturę (w tym opako-
wania, gazety, czasopisma itd.,), 
tworzywa sztuczne, drobny metal 
i opakowania z metalu, opakowa-
nia wielomateriałowe, zbierane do 
pojemnika /worka koloru żółtego,

3. odpady ulegające biodegradacji 

należy zbierać do pojemnika/wor-
ka koloru zielonego,

4. odpady zmieszane bez segregacji 
oraz odpady zmieszane segrego-
wane (np. popiół, pampersy, buty 
i.t.p.) należy zbierać do pojemnika 
, którego kolor określimy w po-
źniejszym terminie.
Wymienione odpady odbierać bę-

dzie przedsiębiorca wyłoniony w wy-
niku postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego o czym będziemy 
Państwa informować. Częstotliwość 
odbioru odpadów komunalnych z tere-
nu nieruchomości :
1. szkło i opakowania szklane - jeden 

raz w miesiącu,
2. papier i tekturę (w tym opako-

wania, gazety, czasopisma itd.,), 
tworzywa sztuczne, drobny metal 
i opakowania z metalu, opakowa-
nia wielomateriałowe, - jeden raz 
w miesiącu,

3. odpady ulegające biodegradacji - 
jeden raz na dwa tygodnie

4. odpady zmieszane nie segregowa-
ne i segregowane nie objęte w/w 
frakcjami - jeden raz na dwa tygo-
dnie.
Odpady problemowe typu przetermi-

nowane leki i chemikalia, w tym farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zuży-
te baterie i akumulatory, drobne odpady 
budowlano -remontowe i rozbiórkowe, 
zużyte opony, tekstylia w tym ubrania, 
opakowania po środkach ochrony ro-
ślin i nawozach właściciel nierucho-
mości będzie dostarczał osobiście do 

Punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych o lokalizacji którego
będziemy Państwa informować. Zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, me-
ble i inne odpady wielkogabarytowe
będą odbierane bezpośrednio z nieru-
chomości, w terminach określonych
w harmonogramie.

Ponadto, wszelkie rodzaje odpadów
komunalnych zebrane selektywnie, któ-
rych przekazanie przedsiębiorcy w ter-
minach określonych harmonogramem
jest niemożliwe, będzie można przeka-
zać do punktu selektywnego zbierania
odpadów;

Odbiór odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych będzie wykonywany
w okresie kiedy są one wytwarzane,
zgodnie z deklaracją właściciela nie-
ruchomości z zachowaniem często-
tliwości jak wyżej. Potrzebę dostar-
czenia pojemnika do nieruchomości
niezamieszkałej musi być zgłoszona
telefonicznie w Urzędzie Gminy w ślad
za złożoną deklaracją z wyprzedzeniem
14 dniowym.

Jeżeli przedsiębiorstwa, firmy, szko-
ły, przedszkola itp. na terenie gminy
wymagają odbioru odpadów ze zwięk-
szoną częstotliwością proszę o tym
poinformować Urząd Gminy. Informa-
cja ta jest niezbędna do postępowania
przetargowego na udzielenie zamówie-
nia na odbiór odpadów komunalnych
przez przedsiębiorcę.

Referat GKiI

Gminna Biblioteka Publiczna z Żabiej Woli w systemie Ibuk

Kolarka szuka sponsora

W Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Żabiej
Woli można korzystać
z elektronicznej wersji
wypożyczalni książek.

Biblioteka nawiązała współpracę z in-

nymi 15 placówkami między innymi
z terenu powiatu grodziskiego, dzięki
czemu powstało konsorcjum biblio-
tek, które podpisało umowę w zakre-
sie świadczenia usług czytelniczych
przez Internet z wydawnictwem PWN.

W zbiorach elektronicznych znajduje 
się już ponad 450 tytułów. 

Dostęp do systemu Ibuk jest bardzo 
prosty. -Należy przyjść do Biblioteki, 
założyć kartę, czytelnik na miejscu 
otrzyma login i hasło- mówi Halina 

Krajewska z żabiowolskiej placówki.
Książki w wersji elektronicznej moż-
na czytać na miejscu lub w zaciszu
własnego domu.  To bardzo wygodny
sposób, usługa jest bezpłatna.
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Aleksandra Sapieja 18-letnia 
mieszkanka naszej Gminy jest człon-
kinią reprezentacji Polski w kolarstwie 
torowym.

Do czasu ukończenia gimnazjum 
swoje umiejętności rozwijała w 
Uczniowskim Ludowym Klubie Spor-
towym „Józefina”, pod okiem p. Lu-
cjana Stefanka. Aktualnie należy do 
Grupy Kolarskiej Żyrardów.

Ola osiąga liczne sukcesy w kolar-
stwie torowym oraz szosowym. Dwu-

krotnie zdobyła tytuł Mistrza Polski.
W ubiegłym roku uczestniczyła m.in.
w Mistrzostwach Europy, zdobyła tak-
że 5 medali Mistrzostw Polski.

Kolarstwo jest dyscypliną wymaga-
jącą dużych nakładów finansowych,
dlatego konieczny sponsor.

Osoby zainteresowane wsparciem
naszej uzdolnionej kolarki, w celu
nawiązania kontaktu mogą kiero-
wać swoje zgłoszenia telefonicznie
46 857 81 81 wew. 33.

PODSUMOWANIE:
1. Każdy z nas będzie musiał podjąć decyzję, czy chce segregować śmieci,

czy nie. Od tego uzależniona będzie wysokość comiesięcznych opłat. Te
dla osób niesegregujących są sporo wyższe. Wysokość opłaty za odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców w Gminie Żabia Wola wynosi
miesięcznie, od osoby 8 zł w przypadku segregacji odpadów oraz 20 zł
od osoby, gdy odpadów nie segregujemy. Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkanych (np. działek rekreacyjnych, firm) płacą za opróżnianie po-
jemników, wysokość opłaty uzależniona jest nie tylko od rodzaju odpadów
(segregowane lub niesegregowane) ale także od ilości oraz pojemności
zamawianych pojemników.

2. Jeśli zdecydujemy się segregować odpady, powinniśmy dostosować nasze
domowe zwyczaje. Na pewno osobno składamy plastikowe butelki, papier,
tekstylia i osobno szkło.

3. Właściciele sami wyliczą stawkę zgodnie z ustaleniami wskazanymi
w uchwale Rady Gminy (8 zł czy 20 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej lub wg stawek za pojemnik w przypadku nieruchomości nie
zamieszkanych).

4. Opłata podlega rygorowi ordynacji podatkowej podobnie jak podatek od
nieruchomości. W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą
zgodne z rzeczywistością Urząd wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy
i ostatecznie zaległą opłatę będzie mógł ściągnąć komornik.

5. Pojemniki zapewnia wykonawca wyłoniony w przetargu ogłoszonym przez
Gminę. Właściciele nieruchomości nie muszą ponosić dodatkowych opłat
ani kupować pojemników we własnym zakresie (nie odkupujemy pojemni-
ków od firm, z którymi do tej pory mieliśmy podpisaną umowę).

6. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie prze-
kazany mieszkańcom po rozstrzygnięciu przetargu (np. poprzez ulotki, pla-
katy, zamieszczenie na stronie internetowej).
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Rok Józefa Chełmońskiego w powiecie 
grodziskim

Mammografia w centrum Gminy

Debata policyjna w Żabiej Woli

Pracownia integracji sensorycznej
i nowe komputery

Radni powiatu grodziskiego jedno-
głośnie przyjęli uchwałę ustanawiającą
przyszły rok rokiem Józefa Chełmoń-
skiego- wybitnego polskiego artysty
malarza, związanego z Kuklówką, spo-
czywającego na cmentarzu w Żelecho-
wie na terenie Gmina Żabia Wola.

Wnioskodawcą przyjęcia uchwały
był przewodniczący rady Wojciech
Hardt, który przypomniał także o tym,
że Fundacja imienia Józefa Chełmoń-
skiego czyni starania, aby Sejm RP
ustanowił rok 2014, rokiem Józefa
Chełmońskiego. 

Jak podkreślił podczas sesji- 
Chełmoński był malarzem wybitnym 
i słusznie uważa się, iż dla polskiego 
malarstwa był tym, kim dla muzyki 
Chopin, dla poezji Mickiewicz, a dla 
prozy Sienkiewicz. Całe życie i twór-
czość tego największego w Polsce 
malarza piękna polskiej wsi, który 
zaklął w swoim malarstwie tajemnicę 
polskości, związane były z ziemią ma-
zowiecką- mówił Wojciech Hardt. To 
na nas teraz spoczywa kultywowanie 
pamięci o wybitnym artyście. 

jn

20 stycznia kobiety z terenu Gminy 
Żabia Wola mogły wykonać mammo-
grafię. W centrum Gminy, nieopodal 
Domu Kultury stanął mammobus. 
Panie w wieku od 50 do 69 lat mogły 
po uprzednim zapisaniu się wykonać 
badanie nieodpłatnie.

Ze sobą należało zabrać dowód 
osobisty i wynik ostatniej mammo-
grafii.

Organizatorzy zapewniają, że akcja 
zostanie powtórzona. Wynik mam-
mografii kobiety otrzymają listownie 
pocztą do swoich domów. Mam-
mografia to bardzo ważne badanie, 
pozwala zdiagnozować najmniejsze 
nieprawidłowości. Co oznacza w przy-
padku wykrytej choroby szybkie pod-
jęcie walki z nią. 

jn

Cezary Lesiewicz, szef żabiowol-
skiego Posterunku Policji zaprosił na
debatę społeczną o bezpieczeńtwie w
gminie. Wzięli w niej udział między
innymi Komendant Powiatowy Policji
w   Grodzisku Mazowieckim Dariusz
Zalesiński, wójt Żabiej Woli Hali-
na Wawruch, przewodniczący Rady
Gminy Mirosław Bieganowski, sołty-
si oraz mieszkańcy. Debata miała na
celu wymianę informacji, spostrzeżeń
i dalszą wzajemną współpracę. 

Mieszkańcy zwracali głównie uwa-
gę na drobną przestępczość, która
niestety nasila się w czasach kryzysu:
są to kradzieże z budów, kradzieże
złomu. Jedna z mieszkanek zwróciła
także  zwróciła uwagę na konieczność

częstszych paroli w okolicach Żabio-
wolskiego Lasku. -Tam  wieczorami
strach jest przejść- mówiła. Komen-
dant zapewnił, że w miarę możliwo-
ści w okolice Lasku lokowane będą
częstsze patrole policyjne.

-Gmina jest jednak rozległa i powin-
niśmy z policją współpracować- dodał
szef grodziskiej KPP. - Informacje można
przekazywać anonimowo, bez żadnych
konsekwencji, każda jest dla nas waż-
na- dodał. Wystarczy zadzwonić pod
numer 46,857-82-16 lub z telefonu ko-
mórkowego- 112. Z debaty wynika, że
na szczęście nie ma bardzo uciążliwych
napadów na tak zwanego śpiocha, co
jeszcze dwa lata temu spędzało miesz-
kańcom i policji sen z powiek. jn

Już w marcu w Szkole Podstawowej
w Skułach rozpocznie funkcjonowanie
pracownia integracji sensorycznej. Za-
jęcia dla najmłodszych prowadzić bę-
dzie Ewa Minor. W najbliższej okolicy
funkcjonują zaledwie dwie podobne
pracownie, jedna w Żyrardowie druga
w Grodzisku Mazowieckim.

-Potrzeby pracy z dziećmi, które
wymagają szczególnej opieki psycho-
logiczno- pedagogicznej są ogrom-
ne- mówi dyrektor szkoły w Skułach
Barbara Gradkowska. Zachęca także
wszystkich do zapisywania pociech
na zajęcia w miejscowej szkole. Zapi-
sywać się można telefonicznie, dzwo-
niąc pod numer 46, 857-98-28.

Koszt wyposażenia i powołania
pracowni wyniósł około dwudziestu
tysięcy złotych. Placówka może się
też pochwalić zwiększoną liczbą kom-
puterów. W sumie w szkole jest już ich
38. Jak przypomina Barbara Gradkow-
ska w 2010 roku podczas zorganizo-
wanego w szkole festynu zbierane były
pieniądze na rzecz pomocy osobom
poszkodowanym podczas powodzi
oraz na zakup komputerów dla szko-

ły. Po tej akcji udało się zaopatrzyć 
placówkę w 18 komputerów. Później 
już pojawił się dodatkowy sprzęt. 
Dziś dzieci korzystają z niego nie 
tylko podczas zajęć z informatyki ale 
również tworzą prezentacje na innych 
przedmiotach. Ostatnio klasa szósta 
przygotowała komputerowe wypraco-
wanie dotyczące meteorów w Rosji. 
-Praca rozpoczyna się od definicji, 
później już wszystko zależy od inwen-
cji twórczej młodych ludzi- podkreśla 
Barbara Gradkowska.

W szkole uczy się teraz 102 mło-
dych ludzi.

jn

Drużyna unihokeja z Józefiny nie ma sobie równych
Na hali sportowej radziejowickiego

Gimnazjum rozegrane zostały mię-
dzypowiatowe mistrzostwa unihokeja
dziewcząt. Przyjechali zawodnicy ze
szkół: z Józefiny, Płochocina, Błonia,
Radziejowic, wystąpili też gospoda-
rze. 

Impreza udała się na tyle, że
w przyszłym roku planowane są ko-
lejne zawody. Tym razem niemal
tradycyjnie już wygrali zawodnicy
z Józefiny. Wygrali wszystkie mecze.

Zawodnicy z Józefiny grają świetnie,
w swojej szkole trenują od lat, wyjeż-
dżają na zawody powiatowe i krajowe.
To uznana grupa sportowa, którą kie-
ruje Marcin Łęcki. 

Kolejnego dnia na zawodach mię-
dzypowiatowych zmierzyła się drużyna
chłopców z Józefiny, oni także okazali
się najlepsi. Wygrali spotkania w Mi-
lanówku. Systematyczna praca, zapał
i wsparcie przynosi uznanie i duże
sukcesy. Gratulujemy.  jn
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Pożar w dworku Siemiona w Petrykozach

Gimnazjum imienia Józefa Cheł-
mońskiego w Józefinie

Jedyne w Gminie Żabia Wola
Gimnazjum rozpoczęło działalność
1 września 1999 roku. Zajmuje wy-
dzieloną część szkoły podstawowej
oraz dobudowany do starej szkoły
piękny piętrowy budynek wraz z peł-
nowymiarową salą gimnastyczną.
Cały kompleks został wzniesiony
dzięki nakładom finansowym i sta-
raniom władz samorządowych. Roz-
poczęcie roku szkolnego 1999/2000
uświetniła uroczystość nadania szko-
le imienia wielkiego malarza – Józefa
Chełmońskiego. 

Gimnazjum, którego dyrektorem

jest Krystyna Pietrzak, skupia absol-
wentów trzech szkół podstawowych 
gminy Żabia Wola: z Józefiny, Skuł 
i Ojrzanowa. Biorą oni czynny udział 
w imprezach gminnych i powiato-
wych. Uczniowie chętnie uczestniczą 
w różnych konkursach oraz zawodach 
sportowych.

Gimnazjum organizuje również im-
prezy o zasięgu gminnym i powiato-
wym oraz wiele akademii i przedsta-
wień wewnątrz szkolnych. W szkole 
działa Samorząd Uczniowski, SKO, 
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
„Józefina”, zespół tańca ludowe-
go „Radlanie” i sklepik szkolny. Od 
początku w Gimnazjum podejmowa-

nych jest wiele inicjatyw związanych 
z patronem szkoły. Dwa razy w roku 
7 listopada – w rocznicę urodzin 
i 6 kwietnia – w rocznicę śmierci ma-
larza, w gimnazjum obchodzone są 
uroczyście Dni Patrona.

W 2005 roku szkoła została roz-
budowana: urządzono świetlicę, 
sekretariat, gabinet dyrektora, po-
kój nauczycielski oraz bibliotekę. 
W sierpniu 2006 roku szkoła mogła 
się pochwalić pięcioma nowymi 
pracowniami a  2009 roku  nowym 
obiektem sportowym- pobudowanym 
w ramach projektu Orlik. Dziś w pla-
cówce uczy się 251 młodych ludzi. 
Jak podkreśla dyrektor Krystyna Pie-

trzak Gimnazjum dumne jest przede
wszystkim z osiągnięć sportowych
uczniów, prężnie działa drużyna uni-
hokeja ale też zespół muzyczny Ra-
dlanie. Szkoła jest bezpieczna i przy-
jazna uczniom.

jn

Czwartego marca najprawdopo-
dobniej po godzinie szóstej rano
w dworku należącym niegdyś do
zmarłego w 2010 roku aktora Woj-
ciech Siemiona wybuchł pożar. 

Ogień szybko się rozprzestrzeniał, 
na miejscu przez długie godziny pra-
cowali strażacy. Nikomu nic się nie 
stało, jednak wydaje się ,że straty 
będą ogromne.

Do tej pory w dworku mieściła się 
prywatna galeria sztuki ludowej, którą 
po ojcu przejął syn. Wojciech Siemion 
przed laty odrestaurował zniszczony 
XIX- wieczny dworek i zapraszał tutaj 
artystów, mieszkańców, ludzi kultu-
ry i sztuki. -To dla nas wielka strata, 

jeszcze w sobotę w Petrykozach byli 
zwiedzający- mówi sołtys Mirosław 
Sadkowski. Przyznaje, że dla wszyst-
kich pożar to tragedia, bo miejsce 
jest historyczne i ważne nie tylko dla 
społeczności lokalnej. To tutaj  pielę-
gnowane były tradycje wiejskie i na-
rodowe. W Petrykozach odbywały się 
złazy niepodległościowe.– Petrykozy 
bez przyjaciół nie istniałyby, ci ludzie 
tworzą wartość spotkań, radość zaba-
wy, bycia w sztuce – mówił podczas 

swoich 80-tych urodzin znakomity
polski aktor i społecznik. Wojciech
Siemion zmarł w 2010 roku. Strażacy
zrobili wszystko, by uratować po nim
jak najwięcej pamiątek. jn

Wspólne kolędowanie
Tradycją stało się już, że każdy nowy

rok rozpoczynamy od wspólnego kolę-
dowania, które jest wydarzeniem waż-
nym dla całej społeczności. W tym
roku nie mogło być inaczej. W spo-
tkaniu, które odbyło się w 12 stycznia
2013 r. uczestniczyli reprezentanci
większości grup społecznościowych
związanych z Domem Kultury.

Pomimo niesprzyjających warun-
ków drogowych (biała polska zima…)
sala żabiowolskiego dworku wypełniła
się po brzegi. Po powitaniu wszystkich
przez Danutę Wiczuk – Nowajczyk
miejsce na scenie zajęły dzieci z Klu-
bu Malucha. Wraz ze swoją opiekun-
ką, Darią Kosiak – Migdą, brawurowo
odśpiewały kilka znanych kolęd, zaś
gromkie „Gloria” w wykonaniu trzy-

letniego Aniołka – Mai wywołało
uśmiech na twarzach zgromadzonej
w sali publiczności. Nieco inny cha-
rakter miał występ grupy wokalnej ze
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie (przy-
gotowanej przez Jolantę Walerysiak
i Edytę Wykrotę). Dzieci udowodniły,
że tradycyjne kolędy, mówiące o rado-
snym narodzeniu Pana, powinny być
śpiewane z radością i uśmiechem na
ustach. Grupa żabiowolskich wokali-
stek, przygotowywana przez Zbigniewa
Sękulskiego, zaprezentowała swoje
umiejętności nabywane podczas spo-
tkań w Domu Kultury. Sam Zbigniew
Sękulski pokazał niespotykany kunszt
wokalny, prezentując swój talent w kil-
ku wspaniałych kolędach. Nie zawiedli

również Seniorzy, którzy przygotowali
kilka kolęd, wykonywanych z akompa-
niamentem gitarowym.

Po zakończeniu występów wszyscy
zostali zaproszeni na skromny poczę-
stunek do pięknie udekorowanej sali
bankietowej w Domu Kultury, gdzie
rozmowom o żabiowolskich talentach
nie było końca.

Janusz Wojtan
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Gmina na rzecz bezdomnych zwierząt
120 tysięcy złotych w budżecie na

ten rok przeznaczone zostało na reali-
zację zadań Gminy związanych z prze-
ciwdziałaniem bezdomności zwierząt
poprzez realizację programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz prze-
ciwdziałanie bezdomności zwierząt na
terenie Gminy. W przyjętym przez Radę
Gminy programie założono:
1) zapewnienie opieki bezdom-

nym zwierzętom z terenu Gminy,
w szczególności poprzez:

- poszukiwanie nowych właścicieli
dla bezdomnych zwierząt,

- popularyzację i wprowadzanie me-
chanizmów zachęcających do do-
konywania adopcji zwierząt,

- odławianie i umieszczanie zwierząt
bezdomnych w schronisku,

- objęcie opieką weterynaryjną zwie-
rząt bezdomnych w szczególności
zwierząt będących uczestnikami

zdarzeń drogowych,
- sterylizację lub kastrację zwierząt 

bezdomnych w schronisku,
2) zmniejszanie populacji zwierząt 

bezdomnych w szczególności po-
przez:

- propagowanie zabiegów sterylizacji 
i kastracji,

- edukację mieszkańców Gminy 
w zakresie zasad traktowania zwie-
rząt oraz obowiązków właścicieli 
wobec zwierząt domowych.
Bezdomne to zwierze domowe 

lub gospodarskie, które uciekło, za-
błąkało się lub zostało porzucone 
przez człowieka i nie ma możliwości 
ustalenia jego właściciela lub in-
nej osoby, pod której opieką trwale 
dotąd pozostawało. Termin zwierzę 
bezdomne zdefiniowany w ustawie 
o ochronie zwierząt, dotyczy tylko 
zwierząt należących do gatunków 

żyjących pod opieką ludzi. Dlatego
definicja bezdomności zakłada pozo-
stawanie pod opieką jako zasadę, od
której bezdomność jest wyjątkiem,
spowodowanym ucieczką, zabłąka-
niem lub porzuceniem.

Przed uznaniem zwierzęcia za
bezdomne dokonuje się faktycznych
ustaleń przyczyn jego bezdomności.
Jeśli przyjmiemy, że zwierzę jest
bezdomne bo się wałęsa, to czasa-
mi można błędnie przesądzić o jego
losie i pozbawić odpowiedzialności
opiekunów lub właścicieli, którzy
porzucili zwierzę, co jest przestęp-
stwem.

Bezdomne zwierzęta odławiane
na terenie Gminy przewożone są
do schroniska zlokalizowanego na
terenie Gminy Jaktorów. Usługi we-
terynaryjne świadczy lekarz Marcin
Sidor. Gabinet wykonuje zabiegi ka-

stracji, sterylizacji zwierząt, znakowa-
nia, sprawuje opiekę weterynaryjną 
oraz pooperacyjną.

Gmina promuje i wspiera akcję 
adopcji poprzez finansowanie za-
biegów sterylizacji, kastracji, wyko-
nywania obowiązkowych szczepień 
oraz znakowanie. Weterynarze Marcin 
i Marzena Sidorowie dbają o to, żeby 
jak najwięcej zwierząt znalazło swój 
nowy dom. Korzystają z możliwości 
Internetu i zapraszają na Facebooka, 
tam Bezdomniaki Żabiowolskie cze-
kają na nowych właścicieli. jn

Rewitalizacja grobu Jozefa 
Chełmońskiego 

Z inicjatywy Domu Pracy Twórczej
w Radziejowicach oraz Wójt Gminy
Żabia Wola przeprowadzono rewitali-
zację grobów Jozefa Chełmońskiego
oraz ks. Franciszka Barnaby Pełki.

Zbliża się setna rocznica śmierci jed-
nego z najwybitniejszych, Polskich ma-
larzy realistów Józefa Chełmońskiego.
Artysta, urodzony na ziemi łowickiej, po
latach nauki w Monachium i paryskim
okresie znakomitej prosperity osiadł
w Kuklówce. Był częstym gościem
Radziejowickiego pałacu, w tutejszym
kościele czysto widywany był podczas
żarliwych modlitw. Pod koniec życia
zaprzyjaźnił się z proboszczem parafii
w Ojrzanowie ks. Franciszkiem Pełką.

„Chełmoński jest pochowany
o  parę kroków od Kuklówki wśród
drzew parafialnego cmentarza w Oj-
rzanowie. Chciał na nim spoczywać
obok swojego przyjaciela i spowied-
nika księdza Pełki. Na grobie artysty
stoi krzyż z datą urodzenia i śmierci”.
Tak grób wielkiego malarza opisała Pia
Górska w książce ,,O Chełmońskim.
Wspomnienia”. 

Po drugiej wojnie światowej mogiły
Chełmońskiego i księdza Pełki zostały
sztucznie połączone i ozdobione na-
sadzeniami iglaków. Zaniedbany grób
niszczał, zaś posadzone rośliny i za-
rastające chwasty sprawiały wątpliwe
wrażenie estetyczne. Zdewastowany
neoklasycystyczny nagrobek ks. Pełki,
krzewy degradujące murowane skle-
pienia katakumb i zbędna roślinność,

uzasadniały pilne przeprowadzenie
prac porządkowych i rewitalizację na-
grobków. Przyjęto koncepcję powrotu
do pierwotnej formy grobów, to jest
odtworzenia neoklasycystycznego na-
grobka księdza Pełki oraz postawienia
na grobie Chełmońskiego dominujące-
go, drewnianego krzyża. Postanowiono
również położyć prostą płytę nagrobną
z piaskowca z wyrytym nazwiskiem i
latami życia artysty. Podczas prac rewi-
talizacyjnych odkryto, ze ks. Franciszek
Pełka i Józef Chełmoński pochowani
są w dwóch oddzielnych, murowa-
nych grobach. Autorem i realizatorem
projektu jest artysta rzeźbiarz i wybitny
konserwator Paweł Pietrusiński przy
konsultacji prof. Gustawa Zemły, wy-
konawcą prac budowlanych była firma
Michała Chacińskiego z Żelechowa
zaś wykonawcą krzyża z XVII wiecznych
dębowych belek był Jan Radgowski.
Środki na realizację przedsięwzięcia
zgromadziło Stowarzyszenie „Szansa”
z Żabiej Woli. Prace projektowe konser-
watorskie przeprowadzono przy akcep-
tacji i nadzorze Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Gustaw Puchała

Żabiowolskie Jasełka

Żabiowolskie jasełkowanie wpisało 
się już na stałe do kalendarza imprez 
organizowanych w Domu Kultury. 
W tym roku w „Jasełkowych Zma-
ganiach” wzięły udział reprezentacje 
z wszystkich szkół podstawowych z te-
renu gminy .

Na scenie zobaczyliśmy występy 
czterech grup aktorskich. Wszystkie 
dzieci pokazały duży wkład pracy po-
łączony z talentem aktorsko – wokal-
nym. Każda z grup starała się zasko-
czyć innych strojami, scenariuszem, 
śpiewanymi kolędami oraz wykorzy-
stywanym podkładem muzycznym. 
Efektem pracy dzieci były wspaniałe 
występy, połączone tematem – rado-
ścią z nadejścia małego Jezusa…

Wszystkie występy były nagradzane 
brawami od zgromadzonej w Domu 
Kultury publiczności, zaś młodzi 

aktorzy otrzymali skromne, słodkie
podarunki od organizatora jasełek.
Była to zasłużona nagroda za godziny
spędzone nad przygotowaniem się do
żabiowolskiego przeglądu.
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Sołtysi naszej Gminy

Rozmowa z Danutą Wiczuk-Nowajczyk, dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli

Sołtys Beata Hettlinger- Lasota
Pieńki Zarębskie

   Beata Het-
tlinger – Lasota
funkcję sołtysa
w miejscowości
Pieńki Zarębskie
pełni drugą ka-
dencję. Pani Beta

wraz z rodziną na terenie Gminy osie-
dliła się w 2005 roku. -Chcieliśmy
uciec z uprzemysłowionej Warszawy.
Gmina Żabia Wola jest doskonałym
miejscem do zamieszkania,mamy
tutaj świeże powietrze, wodę, las-
podkreśla pani sołtys. 

Beata Hettlinger- Lasota w związku
z tym, że interesuje się samorządno-
ścią i była częstym gościem w Urzę-
dzie Gminy zdecydowała się objąć
funkcję społeczną. Jak podkreśla
w pierwszym roku jej urzędowania
udało się położyć asfalt na głów-
nej drodze wsi. Nową nawierzchnię
zyskało około dwa kilometry drogi
zniszczonej wcześniej między innymi
wykonywanymi inwestycjami wo-
dociągowymi. Dziś szlak jest dobrej
jakości i służy mieszkańcom. 

W sołectwie mieszka do czterdzie-
stu rodzin, na terenie wsi znajduje się
jedno gospodarstwo rolne. W pla-
nach inwestycyjnych na kolejne lata
jest budowa oświetlenia ulicznego.
-Mamy jednak świadomość inwe-
stycji gminnych i ich koszty, jestem
zadowolona z tego, że Gmina się

rozwija, dlatego też czekamy na za-
kończenie dużych projektów, które 
uszczuplają teraz budżet a są ważne 
dla nas wszystkich- podkreśla Beata 
Hettlinger- Lasota. Marzeniem pani 
sołtys jest dbałość o oblicze Gminy,  
turystykę. -Chciałabym, aby na na-
szym terenie powstały szlaki konne. 
Żabia Wola to wprost idealne do tego 
miejsce- dodaje pani sołtys. Takie 
projekty można dotować ze środków 
unijnych. jn

Sołtys Sławomir Piernik
Piotrkowice

Sławomir Pier-
nik od dwóch
kadencji pracuje
społecznie jako
sołtys sołectwa
Piotrkowice. Piotr-

kowice to jego miejsce na ziemi, 
mieszka tutaj od zawsze, najpierw 
w budynku kolejowym, teraz w domu 
w pięknej okolicy lasu.

Sołectwo liczy około stu trzydzie-
stu mieszkańców. Tereny rozciągają 
się w odległości około pięciu kilo-
metrów od Gminy Tarczyn do Grze-
gorzewic. Grunty przedzielone są 
torami kolejowymi. -Kiedyś była tutaj 
stacja- wspomina z rozrzewnieniem 
sołtys Sławomir Piernik.

Miejscowość połączona jest 
z Mszczonowem Traktem Tarczyń-
skim. Droga jest utwardzona, została 
przygotowana na nowo kilka lat temu. 

Sołectwo liczy zaledwie jednego 
czynnego rolnika. Większość miesz-
kańców życie zawodowe prowadzi 
w Warszawie. Pytany o potrzeby, soł-
tys wymienia oświetlenie uliczne.  jn

Sołtys Maria Sikorska- Siestrzeń
Maria Sikorska 

sołtysem została we 
wrześniu osiemna-
ście lat temu. Stało 
się to za namową 
córki. Pani Maria 
miała doświadcze-

nie w pracy z ludźmi, dlatego też 
zdecydowała się objąć funkcję bez 
wahania. Rozpoczęcie pracy sołtysa 
zbiegło się z przejściem pani Marii 
na rentę. 

Na terenie wsi stale mieszka około 
sześćdziesięciu rodzin, w okresach 
letnich jest ich więcej, bo przybywają 
działkowicze. Miejscowość sąsiadu-
je z trasą katowicką, mimo, że pani 
sołtys mieszka w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie nie narzeka na hałas.

-U nas jest problem poboczy, dróg, 
nie ma chodników- podkreśla pani 
Maria. Siestrzeń może się pochwalić 
dostępem do szerokopasmowego In-
ternetu. -Mamy wodę, część wsi ma 
także gaz i oświetlenie uliczne. Jest też 
szansa na kanalizację- wymienia pani 
sołtys. Siestrzeń to miejsce, gdzie roz-
wija się przedsiębiorczość w związku z 
bliskością krajowej ósemki i Warsza-
wy, działa tutaj kilka firm, hotele. Miej-

scowość jest dobrze skomunikowana
z Grodziskiem Mazowieckim. Auto-
busami miejskimi można dojechać
bezpośrednio chociażby do szpitala
czy do stacji. jn

Sołtys Anna Kuś- Skuły
To trzeci rok od

kiedy Anna Kuś ob-
jęła funkcję sołtysa
w Skułach. To uro-
kliwa miejscowość,
znajduje się tutaj
zabytkowy kościół,

szkoła, jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej. To miejsce z bogatą histo-
rią.

Pytana o sprawy pilne do zała-
twienia Anna Kuś od razu wymienia
trzykilometrowy odcinek drogi do tra-
sy katowickiej, to droga powiatowa,
w tragicznym stanie, zamknięta dla
szerszego ruchu. Od lat sytuacja jest
zła i nie ulega poprawie co utrudnia
życie ludziom.

W złej kondycji są także ulice:
Dębowa, Krótka i Ekologiczna w Sku-
łach. Anna Kuś do Gminy Żabia Wola
przeprowadziła się z Legionowa,
pracuje we Mszczonowie. Jak mówi
ważne jest dla niej stworzenie miej-
sca zabaw dla dzieci i spotkań dla do-
rosłych. Anna Kuś w Gminie mieszka
od jedenastu lat. Jak mówi podziwia
jednostkę strażacką OSP w Skułach.
Jest bardzo prężna i dobrze sobie ra-
dzi. jn

- Naszym gościem jest Danu-
ta Wiczuk- Nowajczyk, dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli. Pani
Dyrektor, co sprawia największą
trudność w kierowaniu Domem
Kultury? 

- Najtrudniej jest trafić w upodoba-
nia mieszkańców gminy, które ciągle
się zmieniają. Uczestnicy zajęć muszą
być ciągle poyztzwnie zaskakiwani. Nie
mogą się nudzić. Naszą rolą jest pro-
ponować ciekawe warsztaty, zaś każdy
rok przynosi nowe tendencje. W na-
szym Domu Kultury mamy różnorod-
ność w wyborze: od zajęć decoupage,
warsztatów z tańca nowoczesnego,

po zajęcia muzyczne i plastyczne. 
W Domu Kultury odbywają się zajęcia 
dziennikarskie i rozgrywki brydżowe. 
Działają u nas także: Maluchowo dla 
najmłodszych i Koło Seniora dla naj-
starszych oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich dla pań, które chcą kultywować 
żabiowolską tradycję.

- Maluchowo, czyli takie małe 
przedszkole?

- Dzieci przychodzą na zajęcia 
w każdą środę w godzinach od 10 do 
13. Uczestnictwo jest bezpłatne. Ro-
dzice uczestników zajęć są bardzo wy-
magający, toteż zajęcia prowadzą oso-
by z profesjonalnym przygotowaniem. 
Ciekawym sposobem na przywitanie 
wiosny będą zajęcia fotograficzne dla 
młodzieży, prowadzone pod hasłem 
,,Bądź najlepszy w dokumentowaniu”. 
Naszą tradycją stały się również zaję-
cia językowe oraz aerobik dla pań.

- Nadchodzą święta, dbacie 
o spotkania integracyjne, dbacie 
o kultywowanie tradycji. 

- Oczywiście. Choćby dlatego 
zapraszamy wszystkich na warsztaty 
zatytułowane ,,Zrób sobie jaja!”. Bę-
dziemy w ich trakcie wspólnie malo-
wać pisanki, propagując różnorodne 
techniki artystyczne. Warsztaty będą 
się odbywały w każdy piątek, aż do 
Świąt Wielkanocnych. Innym sposo-
bem na kultywowanie tradycji wśród 
młodego pokolenia jest na przykład 
tradycyjne „topienie” Marzanny 
i uroczyste przywitanie Wiosny przez 
dzieci z neszego Maluchowia.

- Jakie macie plany na ten rok? 
- Planujemy zorganizować wystawę 

prezentującą piękno Australii, co jest 
możliwe dzięki aktywnemu wsparciu 
jednego z naszych mieszkańców. Wraz 
z nastaniem wiosny planujemy również 

rozszerzyć paletę 
oferowanych zajęć o 
warsztaty kulinarne 
dla dzieci. Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w kwietniu rozpo-
czyna przesłuchania 
do dziecięcego te-
atrzyku, rozpoczyna 
również cykl spotkań autorskich. Tuż po
świętach zapraszamy również na spotka-
nia Klubu Zdrowia, zaś fanów sztuki wyż-
szej – na wyjazd do teatru. Sportowcy
na pewno połączą wiosenne myśli z tur-
niejami sportowymi i maratonem żabio-
wolskim. Nie zabraknie rozrywki w po-
staci Festynu Żabiowolskiego. Więcej
na chwilę obecną nie zdradzę – niech
nasze powiosenne atrakcje pozostaną
niespodzianką.   

- Dziękuję za rozmowę,
- Dziękuję
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W grudniu 2012 dzieci z terenu
Gminy Żabia Wola były na wycieczce
w Warszawie. Inicjatorem i organiza-
torem wyjazdu była międzynarodowa
Firma przewozowa Schenker  z siedzi-
bą Warszawie. Wolontariusze Przed-
siębiorstwa zaproponowali naszym
dzieciom jednodniowy wyjazd do sto-
licy.  Centralnym punktem wycieczki
była wizyta w ZOO. Fundacja Rozwoju
Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
przygotowała dla dzieci specjalną nie-

spodziankę – karmienie słoni. Dziew-
czynki i chłopcy pod czujnym okiem 
opiekunów podawali zwierzętom mar-
chew i siano. Ciekawym etapem wy-
cieczki było przygotowywanie ozdób 
choinkowych. Wolontariusze w tym 
celu zakupili niezbędne artykuły np. 
papier kolorowy, farby, wstążki. Dzięki 
pomocy wolontariuszy dzici wykonały 
łańcuchy, bałwanki, Mikołaje. Ozdoby 
zostały uroczyście zawieszone na spe-
cjalnie przygotowanej choince.

Organizatorzy przygotowali dla 
dzieci ciepły posiłek, słodycze i owo-
ce. Po obiedzie poszliśmy na spacer 
po ogrodzie. Podziwialiśmy tygry-
sy, żyrafy, małpy, hipopotamy i inne 
zwierzęta. Pani Bożenna Krzemińska 
– przedstawicielka Fundacji PANDA 
opowiedziała o wspaniałej inicja-
tywie jaką jest możliwość  zostania  
przybranym rodzicem pająka, małpki, 

mrówkojada czy nawet rekina. Już po-
nad 100 zwierząt znalazło mamę i tatę 
,,chrzestnych”.

Na koniec wycieczki pojawił się 
Mikołaj, który wręczył słodkie prezen-
ty i maskotki.

Dzięki pomysłowości oraz hojności 
pracowników Firmy Schenker dzieci 
(27 osób) miło, aktywnie i ciekawie 
spędziły przedświąteczną sobotę. 
Należy podkreślić iż wycieczka miała 
również wartość edukacyjną, poznaw-
czą i socjalizacyjną.

Serdecznie dziękujemy za czas po-
święcony naszym dzieciom. Jesteśmy 

pełni uznania dla Wolontariuszy za ich
ofiarność oraz zainteresowanie dziećmi
zamieszkałymi na terenie Gminy Żabia
Wola. Wyrażamy podziękowanie za
wyasygnowanie środków finansowych
na zorganizowanie  przedsięwzięcia
(przejazd autokarem poczęstunek,
bilety wstępu, zakup materiałów tech-
nicznych i upominków).

Zadeklarowaliśmy  chęć współ-
pracy z Firmą Schenker i Fundacją
PANDA w przyszłości. Wolontariu-
sze zapowiedzieli, że będą pamiętać
o dzieciach z Żabiej Woli.

Elżbieta Kwiatkowska

Adres redakcji, wydawca:
Justyna Napierała J&A Media,
Tel.: 518 740 182
ul. Północna 10 m. 1,
96-320 Mszczonów
Redakcja:
ul. Partyzantów 5 
96-300 Żyrardów

Redaktor Naczelny:
Justyna Napierała
Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. 
z o.o.

Redakcja zastrzega sobie prawa skra-
cania i redagowania tekstów.

Remiza OSP Żelechów po liftingu

Żabiowolska Kulturalna Wiosna…

Budynek remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Żelechowie po remoncie.
Niedawno modernizowana była kuch-
nia, wymieniona została zastawa sto-
łowa, zakończyły się też drobne prace
wewnątrz sali bankietowej. Pomalo-
wane zostały ściany, pomieszczenia
wyglądają okazale. Ludzie chętnie
organizują tutaj spotkania, imprezy-
przyznaje Bogumiła Murzyn, która
prowadzi w straży kawiarenkę kompu-
terową. Nie ma właściwie weekendu,
żeby tutaj nie odbywała się jakaś im-
preza. 

-Sala bankietowa pomieści nawet
do 70 osób -szacuje Bogumiła Mu-
rzyn. Straż w nowoczesnej odsłonie
może się pochwalić także bogatą hi-
storią. 

Jak informuje Aleksandra Kowalska,
Towarzystwo Straży Ogniowej w Żele-
chowie powoano ponad 100 lat. Przez
te wszystkie lata wielokrotnie zmieniały
się ustroje i warunki polityczno -spo-
łeczne, a mimo to organizacja dobrze
służyła Ojczyźnie i jej obywatelom.

To druhowie, poświęcając swój czas, 
często z narażeniem własnego zdrowia 
i życia, nieśli ludziom pomoc. W 1902 
roku Stefan Dziewulski w porozumie-
niu z Kazimierzem Wojciechowskim 
i przy współpracy z Wójtem Józefem 
Górzyńskim, nauczycielem Stefanem 
Weronića i rolnikiem Władysławem 
Kolarczykiem zorganizowali w Ojrza-
nowie Straż Ogniową. Teraz straż liczy 
trzydziestu członków ochotników, wy-
posażona jest między innymi w ciężki 
gaśniczy Jelcz 442 Turbo, pilarki, 
pompy, prądownice. Jednostka do-
stępna jest także w sieci, pod adresem 
www.ospzelechow.pl można zapoznać 
się między innymi z historią ochotni-
ków na tym terenie.       jn

Po przerwie świątecznej w Domu
Kultury w Żabiej Woli rozpoczynają się
warsztaty kulinarne dla dzieci. Żabio-
wolskie maluchy będą mogły wziąć
udział w zajęciach, które rozwiną ich
umiejętności kulinarne i udowodnią,
że zdrowa żywność– umiejętnie przy-
gotowana –będzie każdemu smako-
wała… Pierwsze spotkanie – piątek,
6.04.2013 r. o godzinie 1530. Dzie-
ciaki – gotujcie!

W poniedziałek, 8.04.2013 r.,
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej
Woli organizuje spotkanie autorskie z
Kaliną Jerzykowską. Warsztaty będą
tematycznie związane z postacią Ju-
liana Tuwima, oparte na twórczości,
a także na tekstach związanych z jego
osobą. 

W czwartek, 11.04. odbędzie się
kolejne spotkanie „Klubu Zdrowia”.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
poznać tajemnice zdrowego żywienia
oraz sposoby na jego wykorzystanie
dla poprawy samopoczucia.

Połowa kwietnia to kolejne z cyklu
spotkań autorskich. Tym razem zago-
ści u nas Miłosz Manasterski, promu-
jący swoją książkę pt. „Tuwim. Inspi-
racje”. Nowoczesna forma spotkania
z młodymi czytelnikami wymusza
interakcje i pozwala na wzbogacenie

wrażeń i symboli czytelnych dla mło-
dzieży.

W kwietniowy wieczór planuje-
my również wyjazd zorganizowany 
do jednego z warszawskich teatrów. 
Wszystkich chętnych na spędzenie 
przyjemnych chwil w towarzystwie 
gwiazd stołecznych scen zapraszamy 
do naszej siedziby w celu zgłosze-
nia uczestnictwa w wyjeździe. Liczba 
miejsc – niestety – ograniczona…

Młodzi czytelnicy w połowie maja 
spotkają się z Agnieszką Frączek, któ-
ra opowie o młodości Julka Tuwima, 
jego dziecięcych zabawach i chłopię-
cych wybrykach, dzięki którym wyrósł 
na wielkiego poetę.

Wierząc w piękną, tegoroczną wiosnę, 
w maju i w czerwcu planujemy spotkania 
plenerowe. Wszystkich miłośników spor-
tu zapraszamy już dziś do uczestnictwa 
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Żabia Wola oraz w Maratonie 
Żabiowolskim. Dzieci chętnie powitamy 
na obchodach Dnia Dziecka (3.06.), zaś 
każdego mieszkańca gminy oraz gości – 
na Festynie Żabiowolskim (9.06.).

Przypominamy również, że wszyst-
kie zajęcia prowadzone w żabiowol-
skim Domu Kultury będą odbywały 
się planowo.

Janusz Wojtan

Przedświąteczna wycieczka do  ZOO


