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Mszą Świętą w kościele parafial-
nym w Skułach rozpoczęły się te-
goroczne uroczystości dożynkowe.
Święto plonów miało tradycyjny cha-
rakter. Ksiądz Sławomir Bogdanowicz
poświęcił dożynkowe wieńce oraz
chleby- symbol pracy rąk ludzkich.

Mszę Świętą uświetnił występ Or-
kiestry Dętej OSP Mszczonów. Ofi-
cjalna część dożynek była połączona
z prezentacją programu artystycznego.
Starostowie Dożynek, którymi w tym
roku byli Anna Pawlak ze wsi Petrykozy
oraz Henryk Kłosiewicz z Piotrkowic

wręczyli Wójt Gminy oraz Przewodni-
czącemu Rady Gminy chleb dożynko-
wy- symbol zbiorów i pracy rolników.
Pani Halina Wawruch i Pan Mirosław
Bieganowski dzielili wypieczone z te-

gorocznego ziarna bochny między ze-
branych na dziedzińcu Domu Kultury 
w Żabiej Woli.

Justyna Napierała
dokończenie na str. 3
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Plon niesiemy plon- Nowy chleb na nowym dziedzińcu

Gminie przybyło kolejne atrakcyjne
miejsce. Teren wokół Domu Kultury
zyskał nowe oblicze, które jest tak ład-
ne jak centrum Żelechowa.

Otoczenie DK zmienia się nie do
poznania. Zniknęło szpecące ogro-
dzenie. Zdemontowano stare słupy
oświetleniowe, pojawiły się nowe
stylizowane lampy (27 sztuk) oraz

36 ławek, 22 kosze na śmieci. Inwe-
stycja realizowana jest pod nazdorem
konserwatora zabytków. Zieleń także
została wypielęgnowana. Wkrótce bę-
dzie można podziwiać nowe gatunki
drzew i krzewów, wśród nich między
innymi: irgę szwedzką, dereń biały,
klon czerwony, dęby szypułkowe, lipę
drobnolistną, różanecznik, berberys,
byliny. Najmłodszych z pewnością
ucieszy nowy plac zabaw, którego za-
czątki już widać. Budowany jest z na-
turalnego gładko szlifowanego drewna
akacjowego.

Wokół budynku Domu Kultury zain-
stalowane zostało dodatkowe oświe-
tlenie, które zabytkowemu obiektowi
dodaje elegancji.

Na placu zabaw dzieci mogą ko-
rzystać między innymi z huśtawek, 
zjeżdżalni, bujaków sprężynowych, 
a także ze stolików do gry w szachy 
czy warcaby. Starsi w tym czasie 
będą mieli również szansę na podre-
perowanie własnej kondycji fizycznej. 
Z myślą o nich ustawiono urządzenia 
do rekreacji.

Gmina przewiduje odbiór tech-
niczny całej inwestycji do końca paź-
dziernika. Koszt zadania jak informuje 
Agnieszka Karkulak to blisko 760 
tysięcy złotych. Samorząd pozyskał 
dofinansowanie inwestycji w ramach 
PROW w kwocie ponad 380 tysięcy 
złotych.  JN

Piękne otoczenie Domu Kultury- miejsce spotkań dla 
dorosłych i zabawy dla dzieci

Narodowe czytanie w Gminnej Bibliote-
ce w Żabiej Woli

y

Gminna Biblioteka w Żabiej Woli odpowie-
j

działa na apel Prezydenta Polski Bronisława
Komorowskiego. W piątek (5 września) po-
południu do Biblioteki przyszli młodzi lu-
dzie, by wspólnie czytać wybrane fragmen-
ty Trylogii Henryka Sienkiewicza. Wspólne
czytanie sprawiło wszystkim wiele przy-
jemności, stało się też doskonałą okazją do
popularyzowania ważnych treści. Więcej na
stronie numer 8.

Most w Skułach w listopadzie będzie
jak nowy
W wakacje rozpoczęła się długo oczekiwa-
na przez mieszkańców Skuł, Bartoszówki
przebudowa mostu na rzece Pisi Tucznej
w ciągu drogi powiatowej Żabia Wola-
p j

Piotrkowice. Już w listopadzie będzie moż-
na korzystać z tak potrzebnej inwestycji.
Więcej na stronie numer 3.
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3 sierpnia w Kuklówce rozpoczął się
doroczny turniej drużyn. Rywalizują spor-
towcy z Mazowsza, zawodnicy między
innymi z Żabiej Woli, Grodziska Mazo-
wieckiego, Kuklówki, Radziejowic. Turniej
w tym roku odbył się po raz jedenasty. To
nie tylko możliwość sprawdzenia umie-
jętności, ale też doskonała integracja.

Niedzielne (24 sierpnia) spotkanie 
sportowe rozegrane zostało w stru-
gach deszczu. Finał turnieju, którego 
pomysłodawcą jest Dariusz Koziarski 
miał miejsce 7 września.

Jak mówi Tomasz Niedziński jeden 
z organizatorów, w tym roku na boisku 
stanęło już 12 drużyn (DMP Serwis Ra-

dziejowice, Adamów 6, Złączeni, Grzy-
mek, Młoda Gwardia, Łącznik Team,
Football Factory, Orły, Orły Cygana,
Kuklówka, La Festa). W sumie roze-
granych zostało 40 spotkań. XI turniej
wygrała drużyna z Radziejowic. Piłkarze
z Grzymka zajęli czwartą pozycję.  

JN

W Żabiej Woli powstał Zespół Hi-
storii i Tradycji, który będzie redago-
wać publikację poświęconą historii
ziem gminy. Pasjonaci, miłośnicy lo-
kalnej historii spotkali się by wspólnie
szukać dokumentów, pamiątek z daw-
nych czasów: zdjęć, publikacji, wspo-
mnień ludzi. To wszystko ma pomóc
w redagowaniu publikacji poświęco-
nej tej tematyce. Członkowie zespołu
pragną by wydawnictwo przyczyniło
się do promocji Gminy Żabia Wola,

osiągnięć jej mieszkańców.
To także doskonały czas, by w spo-

sób atrakcyjny pokazać dawne dzie-
je i zaszczepić bakcyla w młodych 
ludziach- mówi Barbara Owczarek 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oj-
rzanowie. Wśród współpracujących 
w ramach grupy jest także społecznik 
Andrzej Jendrych, który w Domu Kul-
tury kilka lat temu utworzył Muzeum 
Żaby- atrakcję turystyczną dla ludzi 
odwiedzających tę część Mazowsza.

Zarówno istniejące już opracowania
jak np. pedagoga Szkoły Podstawowej
w Skułach p. Barbary Gradkowskiej jak
i nowe teksty, mapy i dokumenty będą
zamieszczone na stronie internetowej
Domu Kultury i Biblioteki Gminnej.
Każdy mieszkaniec gminy może po-
dzielić się swoją wiedzą, zachęcamy
do przyłączenia się i wspólne redago-
wania historii naszej Gminy.

Fot. przedstawia nieistniejący już
dziś budynek Zakopianki w Ojrzano-

wie, publikacja zdjęcia jest możliwa 
dzięki uprzejmości Marka Czupryń-
skiego. JN

Już kilka miesięcy temu pisaliśmy
o wandalach, którzy pastwią się nad
Żabiowolskim Laskiem. Miejsce to
powstało by cieszyć ludzi, zachęcić
do rekreacji. By umilić mieszkańcom

pobyt w Lasku samorząd zamontował 
tablice edukacyjne z informacjami 
o występujących roślinach, zwierzę-
tach. W samym centrum są ławki, 
stoły, tak by można było spędzić tutaj 
znaczną część dnia i wybrać się na 
przykład na piknik. Do powstania La-
sku przyczyniła się społeczna inicjaty-
wa grupy mieszkańców Gminy.

Niestety wandale niszczą wszystko, 
co się da. Niedawno wymalowali farbą 
na czerwono i czarno tablice informa-
cyjne, powyginali kolejne. To martwi, 
bo Gmina zamierza doposażyć Lasek 

w nowy sprzęt rekreacyjny. Będą to
urządzenia, których szkoda zdewasto-
wać. Ich koszt to 51 tysięcy złotych
brutto, Gmina otrzyma 25 tysięcy
złotych dofinansowania za pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania Ziemia
Chełmońskiego. 

Policja patroluje Lasek, jednak
wandale robią swoje. Przypominamy,
że niszczenie mienia to przestępstwo,
za co grozi kara od trzech miesięcy do
pięciu lat pozbawienia wolności- co
potwierdza Katarzyna Zych rzecznik
Komendy Powiatowej Policji w Grodzi-

sku Mazowieckim. Apelujemy również 
do mieszkańców, którzy zaobserwują 
działania wandali o informowanie 
o tym policji, można to zrobić anoni-
mowo. JN

P.S. Postulowane jest zamontowanie 
ukrytych kamer, które pozwolą ziden-
tyfikować wandali- przestępców nisz-
czących wspólną własność gminy.

Jedenasty raz walczyli na boisku

Wspólnie badamy historię ziem naszej gminy

Dewastują Żabiowolski Lasek

Zmieniły się przepisy, 31 sierpnia
weszła w życie nowelizacja Prawa
o ruchu drogowym. Od tego dnia każ-
dy pieszy, poruszający się po zmierz-
chu po drodze poza obszarem zabu-
dowanym, ma obowiązek używania
elementów odblaskowych.

Dotychczas taki obowiązek doty-
czył tylko dzieci poniżej piętnastego
roku życia. Osobom, które nie będą
przestrzegały przepisów grozi man-

dat od 20 do 500 złotych- informuje 
Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim.

Pani rzecznik przypomina o wcze-
śniejszym wyposażeniu się w odbla-
skowe przedmioty i korzystaniu z nich 
dla własnego bezpieczeństwa. Nieste-
ty policyjne statystyki wskazują na to, 
że każdego roku wiele ofiar to osoby 
poruszające się po zmierzchu wzdłuż 

nieoświetlonych dróg. Warto pamię-
tać, że pieszy na drodze nie ma takiej
ochrony, jaką ma kierujący czy pasa-
żer samochodu. Nie chronią go pasy
bezpieczeństwa, poduszki powietrzne
czy kurtyny. Dlatego tak ważna staje
się jego widoczność na drodze.

Jak wynika z analiz, po zmroku,
pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem
dopiero z odległości około 40 me-

trów. Bywa, że na hamowanie jest za 
późno.

JN

Uwaga - obowiązkowe odblaski dla pieszych
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- Serdecznie dziękujemy za chleb
symbol pracy rolników -mówiła pod-
czas części oficjalnej Wójt Gminy
Halina Wawruch. Na Wasze ręce prze-
kazujemy najserdeczniejsze podzięko-
wania za pracę. Praca rolnika jest trud-
na. Jest to służba dla nas, dla całego
społeczeństwa. Chciałabym żebyśmy

wszyscy mieli to przekonanie, że bez
Waszej pracy, rolników, którzy od wie-
ków związani są z tą ziemią nie byłoby
naszej Ojczyzny, dobrobytu i szczę-
śliwości naszych pokoleń. Dziękuje-
my bardzo i życzymy Wam wszelkiej
pomyślności- dodała Wójt Gminy.
Do życzeń dołączył się Przewodni-
czący Rady Gminy Mirosław Biega-
nowski. Serdeczne pozdrowienia dla
mieszkańców Gminy skierował także
Starosta Powiatu Grodziskiego Marek
Wieżbicki.

Część artystyczną rozpoczął zespół 
Radlanie. Grupa przedstawiła wiązan-
kę tańców ludowych. Po tradycyjnym 
akcencie na scenę weszli ulubieńcy 
widowni- Kabaret Nowaki. Od począt-
ku zawładnęli sercami uczestników za-
bawy. Nie zabrakło także utalentowa-
nych młodych ludzi z Domu Kultury. 
Program jak zawsze porwał do tańca 
i dostarczył wielu wrażeń. Reżyser 
muzycznego spektaklu Tatiana Filus 
od lat zaskakuje pomysłami i dobo-
rem bardzo utalentowanych artystów 

w różnym wieku.
Wokół sceny ustawione zostały sto-

iska, gdzie nie tylko można było nabyć
rękodzieło, ale także skorzystać z po-
mocy doradczej, jakiej udzielał Prze-
mysław Borowy z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego. JN

W wakacje rozpoczęła się długo
oczekiwana przez mieszkańców Skuł,
Bartoszówki przebudowa mostu na
rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi po-
wiatowej Żabia Wola- Piotrkowice.

Most był w opłakanym stanie od lat,
jednak Powiatowi Grodziskiemu bra-
kowało pieniędzy na jego remont. Na
szczęście udało się i już w listopadzie
będzie można korzystać z tak potrzeb-

nej inwestycji. Teraz w tym miejscu
występują utrudnienia, wprowadzone
zostały objazdy, bowiem inwestycja
zajmuje cały pas ruchu.

To niezwykle ważny szlak komu-
nikacyjny, poruszają się nim także
samochody ciężkie, co nie pozwalało
na dłuższe tolerowanie „przedawaryj-
nego” mostu. Droga prowadzi między
innymi do Mszczonowa, na krajową

50-tkę, na drogę wojewódzką W.876 
oraz na trasę katowicką- krajową 
8-mkę.

Inwestycja polega między innymi 
na rozbiórce istniejącego mostu i bu-
dowie przepustu, którego konstrukcję 
nośną stanowi żelbetowa ramownica 
jednoprzęsłowa z prefabrykowaną 
płytą denną z żelbetowymi wylewany-
mi na mokro płytami przejściowymi, 
skrzydłami oporowymi połączonymi 
monolitycznie z konstrukcją ścian 
nośnych i kapami chodnikowymi sta-
nowiącymi elementy monolityczne 
wylewane na mokro.

Inwestor umocni skarpy i dno cieku 
trylinką i płytami ażurowymi. W pla-
nach budowa chodnika o szerokości 

2m na dojazdach do przepustu, wy-
miana konstrukcji nawierzchni w ob-
rębie płyt przejściowych na długości
po 18m od krawędzi przepustu oraz
na dojeździe do przepustu (odcinek
długości 28,1m i szerokości 1m),
wykonanie warstwy ścieralnej SMA na
przepuście i dojazdach do przepustu.

Informacja o całości realizowanej
inwestycji dostępna jest na stronach
internetowych Powiatowego Zarządu
Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

Pogoda dopisuje, inwestycja re-
alizowana jest w dość szybkim tem-
pie i już widać pierwsze efekty prac.
Niecierpliwie czekamy na przejazd tą
droga. JN

Szóstego października, odbyło się
w Teresinie seminarium kończące
kilkumiesięczny projekt LOKART, czyli
”Rękodzieło i rzemiosło artystycz-
ne szansą rozwoju turystycznego i
ochrony lokalnego dziedzictwa”, któ-
ry Lokalna Grupa Działania „Ziemia
Chełmońskiego” zrealizowała wspól-
nie z trzema innymi stowarzyszeniami
działającymi blisko Warszawy. 

W trakcie jego trwania , nasza naj-
liczniejsza, bo ponad trzydziestooso-
bowa grupa miała możliwość skorzy-
stania ze szkoleń, które pozwoliły na
naukę i doskonalenie umiejętności w
wybranej dziedzinie  rękodzieła arty-
stycznego. Mamy więc teraz na Ziemi
Chełmońskiego  artystki i artystów,

którzy specjalizują się tkactwie, wy-
konywaniu ozdób ze słomy, ceramice,
florystyce, koronce, technice batiku,
rzeźbie, wikliniarstwie i hafcie. Uczest-
nicy projektu mieli również możliwość
wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym,
podczas którego mogli poznać blaski i
cienie prowadzenia prywatnych pra-
cowni artystycznych w Bieszczadach.
Inne zadanie którego realizacji podjęli
się uczestnicy projektu to przygotowa-
nie i poprowadzenie „Dnia rękodzieła
na Ziemi Chełmońskiego”, które odbi-
ło się bardzo pozytywnym echem. Od-
było się ono 29 czerwca w Firlejach i
bez przesady można napisać, że było
dużo dobrej zabawy. Niejeden uczest-
nik podczas tego święta mógł odkryć

w sobie duszę artysty, biorąc udział w 
przygotowanych warsztatach. Znaleźli 
dla siebie dużo atrakcji zarówno doro-
śli jak i dzieci.

Podczas teresińskiego semina-
rium kończącego projekt nasza grupa 
przedstawiła wykład pt „Żyrardowski 
len. Historia. Dzień dzisiejszy. Per-
spektywy”. Mamy nadzieję, że tkanina 

lniana która przez ponad wiek była
wizytówka bliskiego nam miasta sta-
nie się elementem rękodzieła, a len
zagości na stałe w naszych ogrodach
jako roślina ozdobna i surowiec do
dekoracji.

Środki potrzebne do realizacji pro-
jektu i osiągnięcia jego celów po-
chodziły z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie. Projekt sfinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Koordynator projektu
Jolanta Czuksanow

Dożynki Gminne 2014 (c.d)

Most w Skułach w listopadzie będzie jak nowy

Artystyczne rękodzieło – szansa na lokalny rozwój
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Żabia Wola usilnie zabiega o do-
finansowanie swoich inwestycji ze
środków zewnętrznych. Tym razem
jest to II etap zadania pod nazwą
,,Poprawa spójności komunikacyjnej
i bezpieczeństwa w gminie Żabia Wola
poprzez przebudowę drogi gminnej
numer 150604 W relacji Żabia Wola-
Zalesie- Musuły etap II.”

Prace trwają, już widać ich efekt.
Droga jest w trakcie przebudowy.
W ramach inwestycji położona została
nawierzchnia o szerokości 5 metrów,
obustronne pobocza. Droga asfaltowa
ma długość 2230 mb. Wybudowane

zostaną też zjazdy do nieruchomo-
ści. Wykonano odwodnienie poprzez 
utworzone rowy przydrożne.

Prace rozpoczęły się w lipcu, zakoń-
czenie planowane jest w październiku. 
To kolejna inwestycja po modernizacji 
ulicy Jesionowej relacji Żelechów- 
Żabia Wola i ulicy Pałacowej na od-
cinku Skuły- Grzegorzewice. Remont 
ulicy Grodziskiej pochłonie dwa i pół 
miliona złotych, z czego jeden milion 
złotych to wywalczone przez Gminę 
dofinansowanie. JN

Gmina poprawia, jakość lokalnych 
ciągów komunikacyjnych. Przygoto-
wana została dokumentacja projek-
towa kolejnej przebudowy drogi, tym 

razem ulicy Nad Lasem w Żelecho-
wie- informuje Agnieszka Karkulak 
z UG w Żabiej Woli.

W ramach tego zadania szlak zyska 
nową asfaltową nawierzchnię. Inwe-
stycja realizowana będzie w ramach 
istniejącego pasa drogowego. W tym 
etapie modernizowany odcinek liczy 
1600 m.

Koszt całości to 960 tysięcy zło-
tych. Nowa nawierzchnia pojawi się 
do końca listopada tego roku. JN

Po długich latach oczekiwań miesz-
kańcy Skuł i okolicznych miejsco-
wości mają powody do zadowolenia.
Najkrótsza trasa ze Skuł do krajowej
ósemki zostanie wyremontowana.

To droga powiatowa, o której popra-
wę nawierzchni zabiegali mieszkańcy
od dawna- przypomina Anna Kuś Soł-
tys Skuł. Niestety, odcinek jest bardzo
zniszczony, dziury i wyrwy powodują,
że podróż grozi uszkodzeniem auta.
Na szczęście już niebawem sytuacja
się zmieni- informują pracownicy Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku
Mazowieckim. Za kwotę prawie 365
tys. złotych odcinek zostanie wyre-
montowany. Prace rozpoczęły się
w tym miesiącu.

Inwestycja obejmuje między innymi 
remont drogi powiatowej nr 1520 Bu-
kówka - Skuły w miejscowości Skuły 
(nawierzchnia długości 770 m wraz 
z poboczami). Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem jeszcze w tym roku 
mieszkańcy będą się mogli cieszyć 
kolejnym odcinkiem wyremontowanej 
drogi. JN

Paweł Olczak zawodowy trener,
mieszkaniec naszej Gminy wydał
książkę. ,,Poradnik treningowy dla
początkujących” to pozycja, w której

zawarta została wiedza teoretyczna 
i praktyczna na temat zdrowego stylu 
życia, sportu, treningów.

Paweł Olczak sam doświadczony 
profesjonalny trener dzieli się swoimi 
przemyśleniami. W książce znajdzie-
my także propozycje ćwiczeń dla róż-
nych typów sylwetek, czy informacje 
dotyczące zdrowego odżywiania. Autor 
w sposób przystępny stara się zarazić 
swoją pasją sportową.

Brak ruchu powoduje nie tylko 
nadwagę, zły wygląd, ale też jest przy-
czyną wielu chorób. Trener przyznaje, 

że aby zmienić styl życia trzeba mieć
na to chęć. Jak mówi nie osiągniemy
sukcesu, jeśli nie jesteśmy przekonani
o słuszności założonego celu. Zachę-
ca też wszystkich do stosowania me-
tody małych kroków, wówczas łatwiej
kontrolować postępy. Warto pracować
w dobrym towarzystwie, dobry partner
w sporcie pomaga i motywuje.

W publikacji poznamy podstawowe
pojęcia treningowe takie jak: bosu,
butterfly, chwyt młotkowy, eliptyk,
ćwiczenia izolowane, gryf, gryf łama-
ny. Żeby mieć dobrą kondycję, figu-

rę i zdrowie nie należy zadręczać się 
rygorystycznymi dietami a postawić 
na zmianę trybu życia. Powinniśmy 
pracować nad zmianą złych nawyków 
żywieniowych i nie tylko. W książce 
poznamy kaloryczność posiłków i po-
szczególnych produktów. Zamieszczo-
ne zostały także propozycje zestawów 
ćwiczeń łącznie z fotografiami. To 
doskonały przewodnik dla wszystkich, 
którzy chcą zadbać o siebie.

JN
 fot. archiwum Pawła Olczaka

Zardzewiałe urządzenia, zużyty
sprzęt- tak jeszcze niedawno wyglą-
dała kotłownia w budynku przychodni
zdrowia w Żabiej Woli. Czas robi swo-
je, dlatego też Gmina zdecydowała
o jej modernizacji.

Kotłownia służy całemu obiektowi
(Urząd Gminy, LGD, ODR).  Dzięki
inwestycji pojawiły się nowe kotły
gazowe, nowa elektryka, wymieniono
drzwi stalowe. Ponadto pomieszczenie
przeszło mały lifting. Wmontowano

dwa okna, parapety, na podłodze jest 
wylewka i płytki.

Koszt przebudowy to blisko 120 ty-
sięcy złotych. Roboty dobiegły końca, 
trwają odbiory techniczne. JN

Żabia Wola-Zalesie-Musuły: 
pojedzie się lepiej

Ulica Nad Lasem w Żelechowie - 
w oczekiwaniu na modernizację

Rozpoczyna się remont drogi Bukówka-
Skuły

Paweł Olczak z naszej Gminy uczy jak zdrowo żyć i napisał o tym książkę

Nowa kotłownia w budynku przychodni 
zdrowia

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
mieszkańcy tej miejscowości mają 
powody do zadowolenia, niebawem 
na terenie szkolnym będzie można ko-
rzystać z profesjonalnego boiska.

Boisko jest wielofunkcyjne, dlatego 
też posłuży miłośnikom gry w pił-
kę ręczną, koszykówkę czy w piłkę 
nożną. Boisko będzie miało wymiary 
22x44 m oraz specjalną nawierzchnię. 
Obiekt zostanie ogrodzony.

To kolejny obiekt sportowy w naszej 
Gminie. Przypomnijmy Orlik z powo-

dzeniem funkcjonuje przy szkołach 
w Józefinie, boisko znajduje się też 
przy OSP Skuły, a także w Ojrzanowie.  
JN

Szkoła w Skułach będzie miała nowe
boisko
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Trwa budowa kanalizacji w ramach
drugiej transzy na terenie Gminy Żabia
Wola. W chwili obecnej inwestycja
realizowana jest w miejscowościach:
Józefina, w części Osowca, w części
Wycinek Osowskich, w części Żabiej
Woli. To bardzo potrzebne a jednocze-
śnie trudne w realizacji zadanie.

Kanalizacja nie tylko poprawia, ja-
kość życia, ale jest też motorem roz-
woju i zachęca do zasiedlania nowych
mieszkańców.

Budowa kanalizacji i oczyszczalni
ścieków to sztandarowe inwestycje mi-
jającego czterolecia. Gmina pozyskała
na to zadanie prawie 9 mln złotych,
samorząd dołożył ze swojego budżetu
niemal drugie tyle. Przedsięwzięcie to
jest w pełni uzasadnione ekologicznie
i społecznie. Polityka ochrony środo-
wiska prowadzona w ramach Unii Eu-
ropejskiej nakłada na nas obowiązek
stosowania się do przyjętych norm.
Służyć ma zachowaniu i poprawieniu
stanu środowiska naturalnego oraz
ochronie zdrowia człowieka. Projekt
pod nazwą „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Żabia Wola oraz

oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Żabia Wola”, współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z działania 4.1 Gospo-
darka wodno -ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013.

Gmina inwestuje też w wodociągi. 
Trwa właśnie rozbudowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowościach: Zaręby, 
Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Jastrzęb-
nik, Żabia Wola, Żelechów, Musuły, 
Osowiec, Petrykozy. Dzięki temu przy-
będzie około pięć kilometrów nowej 
sieci. To zadanie kosztuje osiemset 
tysięcy złotych, co przy skromnym 
budżecie gminy jest wydatkiem po-
ważnym.  JN

Każdy, kto chce mieć swój wkład 
w zakup dzwonów dla parafii pod we-
zwaniem Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Skułach może dorzucić swój 
datek na szczytny cel.

Kościół w Skułach to przepiękny, 
zabytkowy obiekt – chluba gminy. 
Jest jedną z nielicznych drewnianych 
budowli z XVII wieku na terenie na-
szego kraju. Nieopodal kościoła stoi 
czworoboczna drewniana dzwonnica, 
konstrukcji słupowej z dachem na-
miotowym krytym blachą, wzniesiona 
w 1822 roku. W dzwonnicy znajdują 
się dzwony, które parafia otrzymała po 
I wojnie światowej, pochodzą z 1796 
roku.

Wspólnie możemy ocalić dzie-
dzictwo religijne i kulturowe, dlatego 
warto włączyć się w zbiórkę pieniędzy 
na szczytny cel. Ofiary można wpła-

cać na konto parafii, numer konta:
68801710120100076620010001.

JN

Kanalizacja – II transza

Zbiórka pieniędzy na nowe dzwony dla
parafii w Skułach

Zbliżające się wybory samorządo-
we, zarządzone na dzień 16 listopada 
2014 r. (głosowanie w godz.7:00-
21:00) dla niektórych wyborców będą 
wiązały się z koniecznością zmiany 
długoletnich przyzwyczajeń. 

Nowelizacja przepisów prawnych 
dotyczących wyborów tj. wejście w 
życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. Kodeks wyborczy sprawiła, że zaszła 
konieczność podziału gminy na jedno-
mandatowe okręgi wyborcze. W związ-
ku powyższym zaszła także potrzeba 
zmiany granic obwodów głosowania.

Siedziby Obwodowych Komisji Wy-
borczych nie uległy zmianie, jednak 
nie wszyscy wyborcy zagłosują w tym 
samym lokalu, co w ubiegłych latach.

Mieszkańcy Bieniewca w celu od-
dania swoich głosów będą musieli 
udać się do siedziby Obwodowej 

Komisji Wyborczej w Słubicy Dobrej,
mieszkańcy Jastrzębnika zagłosują
natomiast w lokalu wyborczym w Oj-
rzanowie. Wyborcy ze wsi Przeszkoda,
Władysławów i Siestrzeń zgłoszą się
zaś do lokalu w Żabiej Woli. 

Zmiana czeka także wyborców z
Osowca, Żelechowa i Żabiej Woli,
miejscowości te z powodu przekro-
czenia normy przedstawicielskiej po-
dzielone zostały na dwa okręgi wybor-
cze, z których mieszkańcy wybiorą po
jednym radnym. 

Szczegółowe informacje na temat
podziału Gminy Żabia Wola na okręgi
wyborcze i obwody głosowania moż-
na uzyskać w Urzędzie Gminy lub na
stronie internetowej i w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Żabia Wola.

KJ

16 listopada wybory samorządowe

Wakacje dobiegły końca, co nie 
oznacza, że dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych zakończył się czas beztroskiej 
zabawy i ciekawych zajęć. Dom Kul-
tury przygotował ofertę powakacyjną. 
Właśnie trwają spotkania organiza-
cyjne, na które zaprasza Dyrektor DK 
Danuta Wiczuk- Nowajczyk.

22 września odbyło się spotkanie 
dotyczące zajęć z recyklingu arty-
stycznego, haftowania, samoobrony 
dla dzieci. Dzień później spotkanie 
w sprawie zajęć zespołu wokalno- in-
strumentalnego oraz samoobrony dla 
dorosłych, także spotkanie dotyczące 
zajęć sportowych dla osób w wieku 
50 plus. 24 września maluchowo, de-
coupage oraz scrapbooking. 25 wrze-
śnia warsztaty z filcowania na mokro 
i sucho, quilling i zajęcia malarskie. 

26 września warsztaty z tańca nowo-
czesnego. Danuta Wiczuk- Nowajczyk
przypomina, że w poniedziałki w go-
dzinach 14.00-18.00 odbywają się
zajęcia nauki gry na instrumentach
klawiszowych i gitarze klasycznej,
w poniedziałki i środy o godzinie
19.00-aerobik.

O szczegóły dotyczące poszczegól-
nych zajęć można pytać dzwoniąc pod
numer telefonu: 46,857-82-60.  JN

Dom Kultury zaprasza na zajęcia
W k j d bi ł k ń ik ń

Członkowie Lokalnej Grupy Działa-
nia Ziemia Chełmońskiego pracowali
nad założeniami nowej strategii dzia-
łania LGD. Jak mówi Dorota Tyszkow-
ska kierownik biura, należy się skupić
na budowie infrastruktury społecznej,
budować miejsca spotkań dla miesz-
kańców, place zabaw dla dzieci. Nie
mniej istotną sprawą jest infrastruktura
turystyczna.

Planowane jest między innymi two-
rzenie nowych tablic informacyjnych,
ścieżek dydaktycznych, wyjście z jesz-
cze większą informacją, dbałość o za-
soby naturalne i ich promocja. Ważne,
by stowarzyszenie działało na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju

produktów lokalnych. LGD pierwszy 
nabór wniosków o dofinansowanie 
przeprowadziła pod koniec 2009 roku, 
do dziś rozdzieliła ponad 9 milionów 
złotych.

We wrześniu ogłoszony został 
kolejny nabór na ,,Odnowę i rozwój 
wsi”- do dyspozycji ponad 87 tysięcy 
złotych, na ,,Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierolniczej”- ponad 
223 tysiące złotych oraz na ,,Rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”- do rozdyspo-
nowania 562 tysiące złotych. Wnioski 
należało składać do 26 września. LGD 
Ziemia Chełmońskiego zrzesza 11 
gmin, wśród nich Gminę Żabia Wola. 

JN

Pracowali nad nową strategią
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Po dwóch miesiącach przerwy
uczniowie wrócili do swoich szkół.
Trwa organizacja pracy po wakacjach.
To będzie rok pełen wielu przedsię-
wzięć, realizacji ciekawych pomy-
słów.

W Szkole Podstawowej w Ojrza-
nowie rok szkolny rozpoczęło 168
uczniów, najwięcej, bo 135 młodych
ludzi uczy się w klasach 0-3. Dla szko-
ły jest to ważny rok szkolny, bowiem
w planach jest rozbudowa obiektu.
Uczniowie otrzymają salę sportową.
W placówce zrobiło się ciasno, inwe-
stycja pomoże rozwiązać problem.

Jak mówi Dyrektor Barbara Owcza-
rek ,,Nasz elementarz”, czyli darmowy
podręcznik dla dzieci pierwszych klas
dotarł na czas. Dzieci już się z niego
uczą, wypożyczają książkę do domu.
Niebawem nauczycielka szkoły Kata-
rzyna Ołowińska w ramach Unii Euro-
pejskich Federalistów wyrusza do Da-
nii podpatrywać naukę w tamtejszych
szkołach. Wiadomo powszechnie,
że Duńczycy mają najwyższy poziom
edukacji w Europie- przypomina Dy-
rektor palcówki w Ojrzanowie. Dodaje
jednocześnie, że te doświadczenia
będą bardzo cenne w kierowanej
przez nią placówce. W szkole opra-
cowany został kalendarz wydarzeń
i uroczystości szkolnych na najbliższy
czas. W planach też utworzenie koła
fotograficznego oraz zorganizowanie
giełdy książek.- Zamierzamy również
zintensyfikować pracę samorządu
uczniowskiego- mówi Barbara Owcza-
rek.

Nowy rok szkolny w Gimnazjum 
w Józefinie rozpoczęło 255 uczniów, 
jest 11 oddziałów, 4 klasy pierwsze- 
informuje Dyrektor Krystyna Pietrzak. 
Szkoła stawia na poziom nauczania. 
W zeszłym roku w porównaniu z la-
tami ubiegłymi dobrze wypadł egza-
min gimnazjalny, uczniowie znacznie 
poprawili matematykę. Tradycyjnie już 
placówka planuje obchody Dnia Pa-
trona- Józefa Chełmońskiego. Z tej też 
okazji odbędzie się turniej o puchar 
przechodni oraz turniej wiedzy o ma-
larzu. W placówce wprowadzany jest 
elektroniczny dziennik. Zaplanowane 
zostały terminy spotkań z rodzicami. 
Zebrania odbędą się: 28 października, 
9 grudnia, 13 stycznia, 17 marca, 19 
maja.

W Szkole Podstawowej w Józefinie, 
najbardziej licznej placówce Gmi-
ny od września rozpoczęło naukę aż 
400 młodych ludzi. Po raz pierwszy 

uruchomiono 4 oddziały zerowe. Pla-
cówka w Józefinie jak zawsze będzie
realizowała wiele ciekawych projek-
tów, wśród nich program zatytułowany
,, Mistrzowie kodowania”, w ramach,
którego młodzi ludzie nauczą się pro-
gramowania. Tradycyjnie już działa
zespół artystyczny- grupa Józefinki
przyjmuje właśnie nowych, przyszłych
artystów. Odbył się pierwszy casting,
dla wszystkich wykonawców w nim
uczestniczących zwycięski. Placówkę
odwiedzają znakomici goście, ucznio-
wie są zapraszani na różne gale. Warto
przypomnieć, że uczestniczyli w ofi-
cjalnym nadaniu Orderu Uśmiechu
profesorowi Henrykowi Skarżyńskie-
mu. Dzieci z Józefiny przygotowały na
ten dzień program artystyczny i wraz
z Paniami Dyrektorkami oraz nauczy-
cielami udały się do Międzynarodo-
wego Centrum Słuchu w Kajetanach,
gdzie profesor Skarżyński pracuje.

Swoim występem uświetniły tę miłą 
uroczystość. Udział w niej wziął tak-
że Marek Michalak- Rzecznik Praw 
Dziecka.

Po 15 latach ponownie do Szkoły 
w Słubicy wrócili najmłodsi. Budynek 
przeszedł drobny remont, tak by dzieci 
mogły się w nim uczyć. Popołudniami 
obiekt służy Świetlicy Motyle. W ze-
rówce w Słubicy uczy się 32 dzieci, są 
to pięciolatki.

Wiele pomysłów do realizacji ma 
w tym roku szkolnym także Szkoła 
Podstawowa w Skułach. Od września 
naukę rozpoczęło w niej 95 uczniów, 
w pierwszej klasie jest 14 osobowa 
grupa dzieci. Placówka jest dobrze 
wyposażona. Dzieci mają profesjonal-
ną opiekę, na miejscu jest pracownia 
integracji sensorycznej, pedagog, 
logopeda. Już niebawem uczniowie 
będą mieli nowe boisko szkolne.

JN 
fot. SP w Józefinie

Do połowy września przyjmowane
były wnioski o przyznanie stypendium
uczniom z naszej Gminy. Kryterium
uprawniającym do pomocy jest do-
chód nieprzekraczający 456 złotych
miesięcznie na jedną osobę w ro-
dzinie. Stypendium może otrzymać

osoba ucząca się do 25 roku życia. 
Stypendia zwykle wypłacane są dwa 
razy w roku.

Tradycyjnie już realizowane jest 
wsparcie w ramach rządowego progra-
mu ,,Wyprawka szkolna”. W zeszłym 
roku z tej formy wsparcia skorzystało 

44 uczniów z terenu Gminy. Najpraw-
dopodobniej wyprawka wypłacana
będzie w październiku. W sumie do
rozdysponowania jest 11 100 złotych.

Program ,,Wyprawka szkolna” reali-
zowany jest w gminach od 2002 roku.
Polega na dofinansowaniu zakupu

podręczników do kształcenia ogólne-
go, w tym specjalnego lub podręcz-
ników do kształcenia w zawodach, 
dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra do spraw oświaty i wy-
chowania.  JN

Zgodnie z nowymi przepisami
uczniowie klas pierwszych szkół pod-
stawowych otrzymali w nowym roku

szkolnym darmowe podręczniki. Do 
wszystkich żabiowolskich szkół ,,Nasz 
elementarz” już dotarł.

Rodzice są zadowoleni, podręczniki 
nic ich nie kosztują. Zgodnie z założe-
niami reformy to początek wprowadza-
nia nowych przepisów, zgodnie, z któ-
rymi uczniowie szkół podstawowych 
systematycznie będą wyposażani 
w darmowe książki.

W następnym roku drugoklasiści 

także nie zapłacą za podręczniki. Pod-
ręczniki dla pierwszych klas są bogato
ilustrowane, kolorowe. Jak będą służy-
ły uczniom to pokaże praktyka. Ponad-
to w ramach nowych przepisów szkoły
występują do Gminy o przyznanie do-
tacji na zakup materiałów ćwiczenio-
wych dla uczniów oraz podręczników
do języka nowożytnego w większości
placówek jest to język angielski. 50
złotych wynosi dotacja dla jednego

dziecka na materiały ćwiczeniowe, 
w przypadku książki do języka jest to 
25 złotych dla dziecka. JN

Zadzwonił pierwszy dzwonek

Pomoc dla uczniów: wyprawka i stypendia

Darmowe podręczniki dla pierwszoklasistów trafiły do szkół
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30 sierpnia 2014 roku Komisja Eu-
ropejska ogłosiła pakiet stabilizujący
rynek owoców i warzyw w związku
z wprowadzonym przez Rosję embar-
giem. Z uwagi na ograniczony unijny
budżet, jaki Komisja przewiduje na
wsparcie producentów (125 mln EUR
dla wszystkich państw członkowskich)
środki będą przeznaczone na wyco-
fanie z rynku owoców i warzyw łatwo
psujących się gatunków, których nie
można długo przechowywać po zbio-
rach, a żaden alternatywny do rosyj-
skiego rynek zbytu nie jest dla nich
dostępny.

Za wycofanie produktów z rynku
producentom będą przysługiwały re-
kompensaty. Uprawnionymi do otrzy-
mania wsparcia są zarówno uznane
organizacje producentów realizujące
Program Operacyjny, jak i pozostali
producenci.

Pomoc obejmie producentów
pomidorów, marchwi, kapusty, pa-
pryki słodkiej, kalafiorów, brokułów,
ogórków, pieczarek, jabłek, gruszek,
śliwek, owoców miękkich (maliny,
porzeczki czarne, białe lub czerwone,
żurawiny, borówki czarne), winogron
deserowych, kiwi.

Wycofane z produkty z rynku mogą
być przeznaczone na: 

- bezpłatną dystrybucję na cele
charytatywne,

- spasanie,
- przetwórstwo na bioetanol prze-

znaczony na cele nieżywnościowe, 
- przetwórstwo na biogaz,
- zielone zbiory i niezbieranie.
Definicja „zielone zbiory” oznacza

łączne zbiory niedojrzałych, nienada-
jących się do sprzedaży produktów na
danym obszarze. Przedmiotowe pro-
dukty nie mogą być uszkodzone przed

rozpoczęciem zielonych
zbiorów z powodu wa-
runków klimatycznych,
choroby lub innych po-
wodów.

Najwyższą stawkę
płatności otrzymają pro-
ducenci rolni przezna-
czający owoce i warzywa
na bezpłatną dystrybucję
do organizacji pomoco-
wych, humanitarnych
oraz społecznych. Wymienione wyżej
działania obejmują okres od dnia 18
sierpnia do dnia 30 listopada 2014
r. Zainteresowani producenci powin-
ni możliwie szybko złożyć formularz
powiadomienia dotyczący wybranego
działania oraz ilości produktów i po-
wierzchni nim objętych do Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego
w Warszawie.

Dobra wiadomość dotyczy wnio-
skodawców działania 121 „Moder-
nizacja gospodarstw rolnych”, którzy
złożyli wnioski o przyznanie pomocy
w naborze przeprowadzonym w 2011
roku, a z powodu wyczerpania limi-
tu środków nie otrzymali pomocy.
Komisja Europejska zaakceptowała
przesunięcie środków finansowych
PROW 2007-2013 w celu zwiększenia
budżetu powyższego działania o 200
mln euro. Dodatkowe środki działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”
będą przeznaczone na finansowanie
inwestycji, które zostaną wybrane na
podstawie zmienionych kryteriów wy-
boru operacji.

W związku z powyższym, oprócz 
dotychczasowych, określone zostały
dodatkowe kryteria wyboru operacji,
które będą preferowały projekty: a)
przyczyniające się do poprawy stanu

środowiska naturalnego, b) zawierają-
ce inwestycje związane z utrzymaniem 
lub zwiększeniem trwałych użytków 
zielonych, jeśli w gospodarstwie jest 
określona powierzchnia trwałych użyt-
ków zielonych, c) realizowane w go-
spodarstwach, w którym głównym 
kierunkiem produkcji jest produkcja 
trzody chlewnej. 

W związku ze zmianą kryteriów wy-
boru operacji, konieczna jest aktuali-
zacja danych zawartych w złożonych 
wcześniej wnioskach o przyznanie 
pomocy. 

Wnioski aktualizujące można skła-
dać osobiście lub przez osobę upo-

ważnioną w terminie od 5 września
do 3 listopada 2014r. w oddziale
regionalnym lub biurze powiatowym
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa. Do wypełnionego i pod-
pisanego formularza aktualizacyjnego
należy dołączyć zaktualizowaną tabelę
wyliczenia wielkości ekonomicznej
gospodarstwa (ESU) oraz pozostałe
dokumenty, których dostarczenie jest
konieczne, w związku ze zmianami
wprowadzonymi w ramach aktualizacji
we wniosku.

Jeżeli w terminie wskazanym
w ogłoszeniu ARiMR nie zostanie zło-
żony wypełniony formularz aktualiza-
cyjny lub nie zostaną zaktualizowane
dane dotyczące wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa (ESU), Agencja od-
mówi przyznania pomocy.

Pomoc w wypełnianiu wniosków do
powyższych działań świadczą doradcy
z Mazowieckiego Ośrodek Doradztwa
Rolniczego.

Przemysław Borowy
 Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Żabiej Woli
fot. JN

Małgorzata Włoczkowska to insty-
tucja sama w sobie. Artystka z zawodu
i powołania. Niegdyś, przez ponad
dwadzieścia lat członkini Zespołu
Mazowsze. Pani Małgorzata ten czas
wspomina z nostalgią, pracę w ze-
spole zakończyła w 2003 roku. Tam
poznała swojego męża. Co ciekawe
pierwszy skład Mazowsza stanowi-
li również jej teściowie. Małgorzatę
Włoczkowską do zespołu przyjmowała
i egzaminowała sama Mira Zimiń-
ska- Sygietyńska, osoba niezwykle
wymagająca. To za jej kierownictwa
Mazowsze było niezwykle popularne.
Zespół zwiedził i podbijał świat: Japo-

nię, Stany Zjednoczone, Chiny, Euro-
pę. Wszędzie brawurowe występy były
gorąco oklaskiwane. Mazowsze było
i jest wizytówką naszego kraju. Każdy
występ do spektakl sceniczny, w któ-
rym zauważamy piękno, umiłowanie
tradycji. W skład Mazowsza wchodzą
młodzi ludzie, niezwykłej urody ko-
biety i mężczyźni, tak samo atrakcyjni
jak i utalentowani i pracowici muzycy.
Pani Małgorzata przeszła w zespole
wszystkie szczeble kariery, w tym cza-
sie ukończyła także studnia wyższe.

Dziś Małgorzata Włoczkowska pro-
wadzi zespół ludowy Radlanie w Gim-
nazjum w Józefinie. Daje z siebie

wszystko, swe umiejętności, doświad-
czenie. Pani Małgorzata dba o poziom 
i edukację grupy muzycznej, ale też 
o jej sceniczny wizerunek. Niedawno 
pomogła zorganizować na zakup stro-
jów łowickich, pięknych, haftowanych. 
Pomimo, że każdy strój waży jedena-
ście kilogramów, artyści przechadzają 
się w nich dumnie po scenie. Pierwszy 
występ w nowych strojach odbył się 
podczas święta w Gimnazjum z okazji 
100 rocznicy śmierci patrona Józefa 
Chełmońskiego. Młodzi ludzie chętnie 
uczestniczą w pracach zespołu, choć 
to jest dla nich ciężka praca. Są ozdo-
bą każdej gminnej i pozagminnej im-

prezy. Ich występy przykuwają uwagę.
Pani Małgorzata sztuce oddaje

całe swoje serce, jak mówi oprócz
dźwięków ludowych lubi także muzy-
kę poważną i popularną. W wolnych
chwilach relaksuje się przy dźwiękach
utworów Stinga.  JN

Małgorzata Włoczkowska pokazuje piękno ludowej tradycji

Embargo i co dalej

Gmina Żabia Wola bierze udział
w konkursie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „250-lecie
teatru publicznego w Polsce.” Eduka-
cja teatralna i promocja teatru.

Najprawdopodobniej zobaczymy
w Domu Kultury lub w naszych szko-
łach przedstawienie Tadeusza Sło-
bodnika pt.„Nasza klasa” oraz warsz-
taty teatralno edukacyjne „Społeczna
funkcja teatru, nauka dialogu i tole-

rancji poprzez teatr”. Zapewne w ich 
obsadzie znajdą się znani aktorzy. 

Są tez szanse uzyskania dotacji 
z środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego dla podobnego kierun-
ku działań społeczno kulturalnych, 
do których Żabia Wola zgłosiła swój 
akces.

AJ

Dla miłośników i koneserów teatru 
- u nas w gminie
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Narodowe Czytanie w Żabiej Woli
odbyło się w piątek 5 września. Do
dużej sali Domu Kultury zaprosiła
Kierownik Biblioteki Halina Krajew-
ska. Gimnazjaliści przyszli ze swoimi
książkami i rozpoczęli głośne czytanie
wybranych przez siebie fragmentów
,,Potopu” Henryka Sienkiewicza.

Było to doskonałe spotkanie dla
wszystkich, integracja, nauka oraz
pobudzanie wyobraźni. W Narodowe
Czytanie w Żabiej Woli wprowadziły:
Wiktoria, Patrycja i Iza, przysłuchi-
wał się temu także polonista Janusz
Wojtan. Takie akcje to także promocja

Biblioteki, którą chętnie odwiedzają 
ludzie. -Gusta czytelników są różne. 
Wybierają pozycje historyczne, be-
letrystykę, książki podróżnicze, które 
inspirują najczęściej przed urlopem- 
podkreśla Kierownik Biblioteki w Ża-
biej Woli. JN

Często przy okazji remontu domu
czy po prostu gruntowych porządków
w mieszkaniu stajemy przed dyle-
matem: co zrobić z rozmaitymi figur-
kami- kotkami, misiami, kubkami,
podstawkami, obrazkami itp. Niektóre
przywieźliśmy z dalekich podróży, nie-
które dostaliśmy w prezencie, inne to
spadek po rodzinie. Wiele stanowi pa-
miątkę, której nie chcemy się pozbyć.
Ale co zrobić, kiedy pamiątek nagro-
madzi się mnóstwo? Zalegają półki,
szafki, strychy. Szkoda wyrzucić, a
sklepy komisowe takich drobiazgów
nie przyjmują.

W wielu krajach przyjął się zwyczaj
pozbywania się „cennych”, ale kłopo-

tliwych dla właścicieli przedmiotów 
poprzez wyprzedaż za symboliczne 
kwoty (w krajach anglosaskich nazy-
wają „to” „wyprzedażą garażową”, a 
informacja o adresach „garage sail” 
zamieszczana jest w gazetach w ru-
brykach ogłoszeń lokalnych lub w 
Internecie).

Dom Kultury w Żabiej Woli inicju-
je cykl „imprez” wyprzedażowych. W 
określone dni weekendowe można 
będzie przynieść zbędne przedmioty 
(głównie dekoracyjne, ale także prze-
nośny sprzęt gospodarstwa domowe-
go) i rozłożyć je na kilka godzin na 
ławeczkach wokół Domu Kultury.

Ceny wyznacza sprzedający, ra-

czej symboliczne od 0 do kilku lub
kilkunastu złotych. „Rembrandty”,
„Rafaele”, „Dawinczich”, „Picassy”,
„Matejki”, „Kossaki”, mogą kosztowa
drożej, nie mówiąc już o figurkach-
rzeźbach „Fidiaszach”, „Michałach
Aniołach”, czy „Witach Stwoszach”!
Zabytek w rodzaju pralki „Frani” może
kosztować mniej- podobnie jak żelaz-
ko czy odkurzacz.

Chcemy by imprezy wyprzedażo-
we stały się miejscem życzliwych
kontaktów, wymiany nie tylko przed-
miotów, ale też okazją do zawierania
znajomości, wzajemnego poznawania
się mieszkańców różnych wsi naszej
gminy.

Pierwsze gminne aukcje przedmio-
tów zbędnych chcielibyśmy przepro-
wadzić jeszcze w tym roku zarówno 
wokół Domu Kultury, jak też dla kilku 
wsi położonych bliżej siebie np. Oj-
rzanów-Żelechów-Zaręby, czy Skuły-
Grzegorzewice.

Informacje o terminach – nazwijmy 
je „Aukcja A-Z” (A - jak antyk, Z- jak 
zbędny) można będzie uzyskiwać pod 
telefonem Domu Kultury tj. 46 857 82 
60 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy i u sołtysów.

P.S. Figurki żaby zbiera i zakupuje 
Muzeum Żaby do swoich zbiorów.

AJ

Przedstawiciele podmiotów go-
spodarczych, którzy chcieliby zostać 
partnerem rządowego programu dla 
rodzin wielodzietnych (o zasięgu ogól-
nopolskim) proszeni są o wypełnienie 
stosownego formularza zgłoszeniowe-
go a następnie przesłanie go na adres 
e-mail: duzarodzina@mazowieckie.pl 
„Deklarację przystąpienia do progra-
mu dla rodzin wielodzietnych” można 
pobrać ze strony www.mazowieckie.
pl, www.rodzina.gov.pl oraz www.za-
biawola.pl

Partnerzy, którzy przystąpią do pro-
gramu będą mogli posługiwać się 
w materiałach reklamowych i informa-
cjach znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. Zyskają dodatkową 
promocję firmy i możliwość pozy-
skania nowych klientów. Zwiększy się 
także rozpoznawalności oferowanych 
przez nich produktów i usług oraz za-
ufanie klientów (poprzez informację 
o współpracy z instytucjami państwo-
wymi).

Przypominamy również, że przed-
siębiorcy, którzy chcieliby włączyć 

się w realizację gminnego programu 
Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to 
wypełniając formularz zgłoszenia 
podmiotu jako partnera programu 
wsparcia rodzin wielodzietnych za-
mieszkałych na terenie Gminy Żabia 
Wola Karta Dużej rodziny 3+ i 4+, 
który jest dostępny na stronie www.
zabiawola.pl

Uprzejmie informujemy, że
od października 2014 r. wnioski
o wydanie gminnej Karty Dużej
Rodziny należy składać w Urzędzie
Gminy Żabia Wola ul. Główna 3,

y y ę

96-321 Żabia Wola (pokój nr 3)
y

Krystyna Janiszewska

Narodowe Czytanie w Bibliotece 
w Żabiej Woli

y

Wyprzedaże garażowe

Zostań partnerem programu 
Karta Dużej Rodziny

Dwanaście lat temu w strażnicy OSP
w Skułach powstała Izba Tradycji. To
miejsce pełne wspomnień, druhowie
ochotnicy dzielą się swoimi fotografia-
mi z ważnych rodzinnych uroczystości.
Znaleźć można tutaj prasę branżową
sprzed lat i wiele innych eksponatów.
To piękne i barwne miejsce z tak zwaną
duszą. Nim rozpoczniemy podziwiane
sprzętu warto zapoznać się z kroniką
strażacką, w której zapisywane są waż-
ne wydarzenia z życia OSP Skuły.

Na honorowych miejscach ustawio-
ne zostaną puchary, dyplomy. Można 
podziwiać dawny sprzęt, na jakim pra-
cowali ochotnicy: stare motopompy, 
ręczna sikawka, dawne maszyny rolni-
cze. Sprzęt ofiarowali sami mieszkańcy 
podczas realizacji projektu ,, Ocalić od 
zapomnienia”. Straż w Skułach to prężna 
jednostka, ciągle udoskonalana, ambitna 
i aktywna, zmierzająca do nowoczesno-
ści, ale też pamiętająca o przeszłości. 

JN

Odwiedź Izbę Tradycji w Skułach


