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Wybory samorządowe za nami. Po
pierwszej ich turze wyłonieni zostali
gminni radni, w drugiej turze trwała
rywalizacja o najważniejszy urząd-
Wójta Gminy Żabia Wola na kolejne
cztery lata. Zmierzyły się w niej urzę-
dująca od lat Wójt Halina Wawruch
i Elena Niedźwiecka- Sołtys Ojrzano-
wa. Halina Wawruch w drugiej turze
wygrała uzyskując 1763 głosy, Elena
Niedźwiecka otrzymała 1543 głosy.
W pierwszej turze walczył również
Zbigniew Kajak.

Mieszkańcy wybrali też radnych na
kolejne lata. Mandat uzyskali: z ra-
mienia KWW Nasza Gmina Wspólna
Sprawa: Regina Badowska, Roman
Filarczyk, Stanisław Folwarski, Nor-
bert Klimkowski, Tomasz Kujawa,

Tomasz Malinowski, Roman Małec-
ki, Roman Olczak, Monika Perzyna,
Sylwester Skorupiński, Stanisław Su-
checki, Iwona Włodarkiewicz, z KWW
Żabia Wola - Nasza Wola: Joanna Ja-
noś, Romana Jędrzejewska oraz z KW
Prawo i Sprawiedliwość: Maria Prus.

Podczas pierwszej sesji wybrane 
zostało prezydium Rady Gminy. Prze-
wodniczącym został Roman Olczak, 
Wiceprzewodniczącym - Tomasz 
Malinowski.

Pierwsza sesja to przede wszystkim 
uroczyste ślubowanie radnych, którzy
rozpoczęli pełnienie swojej funkcji.
Druga sesja to zaprzysiężenie Wójt
Haliny Wawruch. - Deklaruję konty-
nuację budowy infrastruktury. Planu-
jemy budowę przedszkola gminne-

go, rozbudowę szkoły w Ojrzanowie 
- mówiła tuż po zaprzysiężeniu Wójt 
Gminy. Podniesienie poziomu na-
uczania w szkołach, ochrona zdrowia 
i urządzanie miejsc wypoczynku dla 

mieszkańców to nasze zadania. Obie-
cuję, że dołożę wszelkich starań, aby
te zadania wspólnie z Państwem re-
alizować - dodała Wójt Żabiej Woli.
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NAKŁAD 2500 SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wójt Gminy i Radni zaprzysiężeni na nową kadencję

Drodzy Mieszkańcy i Goście Naszej Gminy

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Wam: zdrowia, samych powodów do radości, aby wszystkie dni w 2015 roku były piękne i szczęśliwe, 
aby na Waszych twarzach zawsze gościł uśmiech, aby spełniały się wszelkie pragnienia. Wszystkiego najlepszego!

Życzą: Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola, Roman Olczak - Przewodniczący Rady Gminy, Tomasz Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
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Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Marek Wieżbicki będzie kontynu-
ował pracę na stanowisku Starosty Po-
wiatu Grodziskiego, Wicestarostą został 
Zbigniew Kajak z Żabiej Woli, w Zarządzie 
Powiatu zasiedli: Zofia Owczarek, Krzysz-
tof Filipiak oraz Mirosław Paciorek.

Przewodniczącym Rady Powiatu jest 
Jerzy Terlikowski. W skład rady weszli
też: Śliwiński Michał - Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu, Wiąckowska Iwona 
- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, 
Galiński Piotr, Hardt Wojciech, Kamiński 

Sławomir, Karp Bogumiła, Markowski 
Krzysztof , Olizarowicz Andrzej, Paluch 
Włodzimierz, Pieniążek Paweł, Sankiewicz 
Krzysztof, Sędzińska Małgorzata, Świdlic-
ki Bronisław, Wdowiak Władysław, Zacny 
Małgorzata.

Geografia polityczna w stosunku do 
minionej kadencji zmieniła się, 15 rad-
nych należy do koalicji, 6 jest w opozycji 
- to dawniej także koalicjanci. 

JN

Powiat Grodziski ma nowe władzePowiat Grodziski ma
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Red: Pani Sekretarz powyborcze emo-
cje opadły. Co zatem planujecie na naj-
bliższe lata?

ZO: Kontynuujemy pracę, poziom in-
westycji zostanie utrzymany. Będziemy 
się starali pozyskiwać więcej pieniędzy-
„zewnętrznych” na inwestycje. Chcemy 
wspierać osoby, które znalazły się w trud-
nej sytuacji życiowej, pracujemy w sto-
warzyszeniu ,,SZANSA” i innych grupach 
formalnych i nieformalnych- wspieramy 
ludzi, którzy mają kłopoty.

Red: Mazowiecki samorząd może 
pochwalić się inwestycjami i rozwojem 
Mazowsza także z unijnych pieniędzy 
i współpracą z Gminami.

ZO: Samorządy są przygotowane i są 
zaangażowane w starania o unijne źródła. 
Spotykamy się z opinią, że otrzymali-
śmy niewiele pieniędzy w przeliczeniu 
na mieszkańca. Uważamy, że to nie jest 
stwierdzenie stanu faktycznego. Nasza 
Gmina jest liderem w zakresie składania 
w Urzędzie Marszałkowskim poprawnie 
przygotowanych wniosków o dofinan-
sowanie. Nie wszystkie wnioski uzyskały 
wsparcie ponieważ jest duża konkurencja 
i środki są niewystarczające. Inni też mają 
duże potrzeby.

Red: Pani Sekretarz, dofinansowanie 
nie dotyczy tylko dużych inwestycji.

ZO: Równolegle do prowadzonych du-
żych inwestycji wykonywane są mniejsze 
zadania z unijnych pieniędzy, wśród nich 
Lasek Żabiowolski. Przygotowywany jest 
kolejny projekt, zamierzamy ustawić tam 
siłownię zewnętrzną. Niestety pojawiają 
się wandale, dewastują, zamalowują ta-
blice informacyjne. Przy Domu Kultury 
także są urządzenia do ćwiczeń a dodat-
kowo: stoliki do gry w szachy, plac zabaw. 
Otoczenie Domu Kultury wypiękniało. 

Z innych zewnętrznych źródeł tak
zwanej schetynówki przebudowujemy
drogę w Musułach w ulicy Grodziskiej.
Tam jest duże natężenie ruchu. Projekt
był przygotowany przed laty, w związku
z tym należało go zaktualizować i dopro-
jektować do przebudowy istniejące, nowe
zjazdy. Wzdłuż drogi odtwarzany jest rów
odwadniający. Projekt techniczny rządzi
się rygorami, które wynikają z przepisów
prawa, mają ograniczenia niekoniecznie
przystające do stanu faktycznego w tere-
nie. Dlatego kontynuacja jest skompliko-
wana. 

Red: Powiat Grodziski kolejna kadencja,
wieść gminna niesie, że tam prawdziwa
rewolucja. Zmieniają się koalicjanci.

ZO: Koalicjanci się zmienili ale dla
mnie nie ma to znaczenia, moja obec-
ność w Radzie Powiatu nigdy nie miała
podłoża politycznego. Mam wieloletnie
doświadczenie, mogę się nim dzielić.
Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom
którzy oddali na mnie swój głos. W tej ka-
dencji mieliśmy zmieniony okręg wybor-
czy: Żabia Wola, Podkowa Leśna i Bara-
nów. Na 4 mandaty było 45 kandydatów,
ponad 11 osób na mandat. Tym większa
jest moja satysfakcja i podziękowanie
dla wyborców. Z naszej Gminy w Ra-
dzie powiatu zasiadają: Zbigniew Kajak,
Bogumiła Karp i ja. Mamy bardzo dużo
zadań do wykonania: opieka medyczna
i rozszerzanie specjalistyki zdrowotnej
w szpitalu. Chcemy mieć oddział nowo-
rodkowy i położniczy. Ważną kwestią jest
oświata: szkolnictwo średnie, które wy-
maga dużych nakładów i pracy na rzecz
zatrzymania naszej młodzieży na terenie
naszego powiatu (Grodzisk Mazowiecki,
Milanówek). Niezwykle istotne są drogi.

Powiat również musi pozyskiwać
środki na zadania inwestycyjne. Gmi-

ny współuczestniczyły w inwestycjach, 
zawierane były porozumienia (oznacza 
to współfinansowanie). Oczekiwanie ko-
legów radnych w zakresie partycypacji 
od poszczególnych gmin na poziomie 
50 procent kosztów nie jest możliwe do 
spełnienia i nie jest sprawiedliwe, gdyż 
różne są budżety poszczególnych gmin 
w Powiecie.

Red: Także inna ważna sprawa. Kiedy 
poprawi się droga do trasy katowickiej ze 
Skuł?

ZO: Opracowana jest dokumentacja 
odcinka Bukówka- Skuły, kosztorys jest-
bardzo wysoki. W poprzedniej kadencji 
podjęliśmy decyzję by nie realizować 
w pełni tej dokumentacji, ale remonto-
wać drogę w ramach bieżących napraw. 
Uproszczona technologia podjęta została 
z konieczności, bo stan był fatalny i na-
dal jest trudny na różnych odcinkach. 
Remontujemy, poprawiamy tę drogę 
etapami. Jednak w pierwszej kolejności 
będzie budowany odcinek Józefina-Gro-
dzisk Mazowiecki. Złożony został wniosek 
do Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych, tzw. schetynówki - li-
czymy na wsparcie finansowe. Jest też 
deklaracja gminy na dofinansowanie tego 
zadania. Warto wiedzieć, że kilometr bu-
dowy drogi kosztuje w granicach od 3 - 4 
milionów złotych.

Rozmawiamy z Zofią Owczarek, Sekretarz Gminy Żabia Wola 
i członkiem Zarządu Powiatu Grodziskiego

Nowa kadencja, nowe siły,

Jak co roku przed świętami Boże-
go Narodzenia w Domu Kultury miała
miejsce piękna uroczystość dzielenia
się opłatkiem i składania sobie ży-
czeń Noworocznych.

Na spotkanie władze gminy tra-
dycyjnie już zaprosiły społeczników
i osoby działające na rzecz naszej
Gminy.

Było i Słowo Boże i podziękowanie
pani Wójt, kolędy młodych artystów,
smaczne potrawy wigilijne, a przede
wszystkim atmosfera pełna empa-
tii, wzajemnej życzliwości, pogody
i optymizmu.

Szkoda, że niektórzy kontestują
przyjazne spotkanie i nie przyjmują
zaproszeń. Święta i Nowy Rok koja-
rzą się przecież z wzajemnym wyba-
czaniem sobie win, zapomnieniem
o niezamierzonych i zamierzonych
dokuczliwościach. Na szczęście jest
dużo czasu by zapomnieć i działać
w duchu czynienia dobra i pożytku
dla mieszkańców.

AJ

Doroczne spotkanie 
opłatkowe

W Skułach na rzece Pisi Tucznej za-
kończyła się przebudowa mostu. Jest
bezpiecznie i estetycznie.

Most był bardzo zniszczony, od lat
nieremontowany. Inwestycja polegała na
rozbiórce istniejącego mostu i budowie
przepustu, którego konstrukcję nośną
stanowi żelbetowa ramownica jedno-
przęsłowa z prefabrykowaną płytą denną
z żelbetowymi płytami przejściowymi.

To ważny szlak komunikacyjny, poru-
szają się nim także ciężkie auta. To dro-
ga, która prowadzi na krajową 50-tkę, na
drogę wojewódzką W.876 oraz na trasę
katowicką i do Mszczonowa. JN

Most w Skułach 
zmodernizowany
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nowe i kontynuowane zadania

Red: Statystyki pokazują, że Żabia
Wola to miejsce, w którym chce się
zamieszkać, przybywa mieszkańców 
i potrzeb. Zawsze podkreśla Pani, że
dążycie do zrównoważonego rozwoju
i unikacie uciążliwych dla mieszkań-
ców inwestycji.

HW: Staramy się zachować tradycję
utrzymania terenów zielonych. Zdaje-
my sobie jednak sprawę z bliskości
Warszawy. Postępująca urbanizacja
Gminy powoduje, że musimy budo-
wać infrastrukturę w różnych częściach
Gminy, tak by zapewnić zrównoważo-
ny rozwój.

Red: Poprawa jakości życia i dba-
łość o środowisko naturalne. Kanaliza-
cja sprzyja tym zagadnieniom. To Wasz 
główny projekt minionych lat.

HW: Naszym największym projek-
tem była budowa oczyszczalni i 20
kilometrów kanalizacji. Ta gigan-
tyczna inwestycja, dofinansowana ze
środków unijnych, kosztuje 18 mi-
lionów złotych. Z tego 9 milionów to
są środki unijne i kolejne 9 milionów
złotych- środki własne. To najdroższa
inwestycja na jaką Gmina Żabia Wola
otrzymała dofinansowanie. Jest to
zarazem trudna inwestycja. System
grawitacyjny powoduje, że jest to naj-
tańszy sposób odbioru ścieków. Samo
usytuowanie oczyszczalni było spo-
wodowane tym, żeby w przyszłości jak
największa liczba miejscowości mo-
gła z niej korzystać, dostarczać tutaj
ścieki. To jest pierwsza oczyszczalnia
i pierwsza kanalizacja w naszej Gminie
(Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Józe-
fina, częściowo Wycinki Osowskie
i Osowiec). Realizacja pierwszego
etapu projektu rozpoczęła się w 2013
roku. Program operacyjny 2007-2013
musi być zakończony i rozliczony do
czerwca przyszłego roku. Tego termi-
nu przekroczyć nie można. Rada Gmi-

ny zdecydowała, że należy wziąć te
pieniądze, należy je wydać i rozliczyć.

Red: Najlepsze inwestycje to te, 
które uzyskują dotacje ze środków ze-
wnętrznych.

HW: Pozyskujemy dotacje, nie tyl-
ko na kanalizację, przeprowadziliśmy
termomodernizację budynku Szkoły
Podstawowej w Józefinie i OSP w Bar-
toszówce, pozyskaliśmy pieniądze na
dwie drogi gminne i trzecią relacji Ża-
bia Wola- Żelechów ulica Jesionowa,
ulica Pałacowa w Skułach, w tym roku
realizujemy ulicę Grodziską w Musu-
łach. Te drogi są bardzo uczęszczane
w naszej Gminie, łącza się z drogami
wyższej kategorii, wielu mieszkańców
z nich korzysta.

Red: Drogi to drogie i potrzebne 
inwestycje, jak chociażby ulica Grodzi-
ska. Realizacja całej inwestycji to koszt 
dwóch i pół miliona złotych. Jakie ma-
cie samorządowe plany?

HW: Przy tak intensywnym roz-
woju Gminy jesteśmy obligowani do
przeznaczania dużej części budżetu
na inwestycje. Występujemy gdzie
się da o wsparcie. Wiele inwestycji
realizujemy też z własnych środków,
udało nam się zrealizować w ostatnich
latach ponad 55 inwestycji na ponad
42 miliony złotych, przy 28 miliono-
wym budżecie rocznym. To jest znacz-
ne osiągnięcie. Zwłaszcza, że wydatki
rosną. Oszczędzamy na wydatkach
bieżących. Dużą część budżetu po-
chłania oświata. Subwencja jest nie-
wystarczająca. Dopłaty do prywatnych
przedszkoli na nasze dzieci w tym
roku osiągną kwotę dwóch milionów
złotych. Tyle kosztuje całoroczne
utrzymanie Gimnazjum w Józefinie.
Te wydatki rosną. Pierwszoplanową
inwestycją przyszłego roku będzie bu-
dowa przedszkola gminnego. Mamy

działkę, mamy pozwolenia na budowę, 
mamy wybudowane przyłącza. Gmina 
się rozwija, przedszkole jest bardzo 
potrzebne, będziemy budować z wła-
snych środków. To będzie znaczny 
wysiłek finansowy.

Red: Dbacie o szkoły, utrzymujecie 
nawet takie małe jak w Skułach, to 
ważny ośrodek kulturalno- edukacyjny. 
Przy wszystkich szkołach znajdują się 
boiska sportowe, są też place zabaw, 
a to niemałe koszty.

HW: Tak, place zabaw to znaczne 
koszty. Budowa małego kosztuje po-
nad 100 tysięcy złotych, większego 
ponad 200 tysięcy złotych. Place 
zabaw realizowaliśmy w ramach „Ra-
dosnej szkoły”. W Ojrzanowie i Sku-
łach są małe place zabaw, w Józefinie 
duży. Ponadto mamy piękne otoczenie 
Domu Kultury i plac zabaw. Musieli-
śmy negocjować z konserwatorem za-
bytków, który nie chciał się na tę bu-
dowę zgodzić. W konsekwencji jest, 
ale z drewna i także bardzo ładny, tak 
jak całe otoczenie Domu Kultury.

Red: Rozmawiamy tuż po ślubo-
waniu inauguracyjnym na kolejną ka-
dencję. Kontynuacja realnych planów 

rozwoju gminy uzyskała poparcie.
HW: Dziękuję mieszkańcom za za-

ufanie i wybór na kolejną kadencję.
Zapewniam, że będę współpracować,
łączyć ludzi dla wspólnych idei, wy-
korzystam całą swoją wiedzę, umie-
jętności i doświadczenie do tego, by
rozwijać naszą Gminę. Będziemy za-
chęcać do przenoszenia się do nas na
stałe tzn. z zameldowaniem i płace-
niem podatków, tych, którzy mieszkają
w naszej gminie (albo przynajmniej
przez większą część roku) a formalnie,
wraz z podatkami pozostają pod sta-
rym adresem.

Wiem z wieloletniego doświad-
czenia, że być wójtem znaczy godzić
różne, nieraz przeciwstawne potrzeby,
spełniać wymagania, których realiza-
cję ogranicza budżet. Na ogół i moi
wyborcy i wyborcy pozostałych kan-
dydatów głosowali na to samo- na
lepsze warunki życia w gminie, na
postęp i rozwój. Zwyciężył program
kontynuacji, realny program zrówno-
ważonego rozwoju, a nie obietnic nie-
możliwych do wykonania. Czuję się
odpowiedzialna za spełnienie tego, co
w programach Komitetów Wyborczych
było wspólne - dobro Gminy.

Konsekwentna realizacja realnego programu wyborczego
Poprawa infrastruktury i budowa przedszkola gminnego - to priorytety
Rozmowa z Wójt Gminy Haliną Wawruch

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skułach ciągle jest unowocześniany
i remontowany. Teraz przy obiekcie po-
wstaje mała scena. To projekt realizowany
w ramach Lokalnej Grupy Działania Zie-
mia Chełmońskiego. 

Pozostało położenie płytek- mówi Pre-
zes Wacław Świdlicki. Największy zakres
prac prowadzony jest jednak wewnątrz
budynku. W sali na górze między innymi

wymieniona zostanie podłoga, pojawi się
podwieszany sufit, do wymiany też oświe-
tlenie. W sali na dole w planach wymia-
na drzwi, podwieszenie sufitu wymiana
oświetlenia, zainstalowany zostanie pro-
jektor. Pojawi się stół do ping- ponga i do
cymbergaja, rzutnik z ekranem. Projekt
kosztuje ponad 70 tysięcy złotych po-
nad 41 tysięcy złotych OSP wywalczyła
z unijnych pieniędzy.

To nie wszystkie inwestycje do zreali-
zowania do końca tego roku. - Otrzyma-
liśmy decyzję o dofinansowaniu budowy 
ścianki wspinaczkowej- mówi Wacław 
Świdlicki. Ścianka pojawi się w sąsiedz-
twie istniejącej wiaty, ma mieć około 10 
metrów. Jej budowa to koszt ponad 50 
tysięcy złotych łącznie z przeszkoleniem 
ludzi. Ścianka ma być dużą atrakcją OSP 
Skuły.  JN

Remont w OSP Skuły
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Szkoła Podstawowa z Józefiny nie
tylko uczy i wychowuje ale też rozwi-
ja pasje i zainteresowania, zaprasza
dzieci na ciekawe zajęcia, takie jak
chociażby lekcja w mobilnym plane-
tarium. 

Do szkoły 10 grudnia przyjechało
mini planetarium, w którym to dzieci
dowiedziały się o układzie słonecz-

nym, otrzymały porcję informacji 
o astronomii, środowisku, geografii, 
fizyce. To była bardzo innowacyjna 
i ciekawa lekcja. Przed świętami Eliza 
Kujawa mama Wiktorii i Antka zaprosi-
ła na profesjonalne warsztaty tworzenia 
świątecznych stroików. Każde dziecko 
mogło samodzielnie przygotować 
piękne ozdoby na świąteczny stół. 

Dzieci ze szkoły są bardzo wrażliwe
na potrzeby innych, prowadzą akcję-
,,I Ty możesz zostać Świętym Mikoła-
jem”. W jej ramach zbierają słodycze,
które zostaną wręczone kolegom,
którzy są w trudniejszej sytuacji mate-
rialnej. Szkoła zaprosiła na Nockę Fil-
mową, to kolejny projekt wspominany
miło przez uczniów. 

Dzieci tradycyjne już obchodziły 
w swojej szkole- Dzień Pluszowego 
Misia, podczas którego poznały sław-
ne misie i historię tej maskotki oraz 25 
rocznicę uchwalenia Konwencji Praw 
Dziecka. Szkoła Podstawowa w Józe-
finie to innowacyjna placówka, pełna 
pomysłów i zaangażowania nauczy-
cieli. JN

Szkoła Podstawowa w Józefinie z ciekawymi zajęciami

Święto Komisji Edukacji Narodowej
w Żabiej Woli obchodzone jest bardzo
uroczyście. W każdym roku Wójt Gmi-
ny spośród nominowanych nauczycieli
wybiera laureatów. To wyraz docenienia
i zaangażowania w pracę i wychowanie
młodych ludzi.

 W tym roku nagrodę Wójt Gminy
otrzymały: Edyta Wykrota i Liliana Wawrz-
kiewicz- nauczycielki języka angielskie-
go, pasjonatki pracy z dziećmi. Kreatyw-
ne kobiety, autorki konkursu językowego,
jaki odbywa się na terenie Gminy, uczą
w Szkole Podstawowej w Józefinie. Do

nagrody nominowane były także: Kata-
rzyna Ołowińska, Małgorzata Orzeł, Mag-
dalena Wasek. W sumie w gminnych 
szkołach pracuje136 nauczycieli.

 Pani Edyta Wykrota w Józefinie uczy 
od 8 lat, wcześniej pracowała w Brwino-
wie. Pani Liliana Wawrzkiewicz wykłada 
dodatkowo w Zespole Szkół w Mszczo-
nowie. Dla nauczycielek praca jest pasją, 
zajęcia, lekcje są interesujące, ciągle 
wymyślają coś nowego, by uczniowie 
mieli radość poznawania języka angiel-
skiego ale też innych kultur i rywalizowa-
nia ze sobą w sposób bardzo przyjazny. 

Anglistki by propagować język i naukę
postanowiły zorganizować konkurs języka
angielskiego. Pierwszy etap miał miejsce
w szkołach gminnych, później już kolejny
-w Józefinie.

- W konkursie żadne dziecko nie
jest przegrane- mówią anglistki. Planują
konkurs rozszerzyć o kolejne szkoły być
może spoza Gminy. Do swojej pracy nie
podchodzą rutynowo. Pani Edyta prowa-
dzi także kółko teatralne. Pasję nauczy-
cielską przejęła od mamy- nauczycielki.
Zarówno pani Edyta jak i pani Liliana nie
wyobrażają sobie pracy w innym zawo-

dzie.- To pasja, my także ciągle uczymy 
się czegoś nowego, poznajemy świat, 
dzieci, ich umiejętności, motywujemy 
do tego, by osiągały jak najlepsze wyniki- 
mówią najlepsze nauczycielki 2014 roku 
w Gminie Żabia Wola. JN

Edyta Wykrota i Liliana Wawrzkiewicz otrzymały nagrodę Wójt Gminy

Po boisku w Bartoszówce, Józefinie,
Ojrzanowie, Szkoła Podstawowa w Sku-
łach ma swoje boisko sportowe.

Jest wielofunkcyjne. Służy miłośni-
kom gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
ręczną, piłkę nożną. Boisko ma wymiary
22X44 m.

Boisko cieszy się zainteresowaniem, 
bowiem młodzi ludzie chętnie uprawiają 
sport. Świadczy o tym między innymi po-
pularność Orlika w Józefinie, tam nawet 
w chłodne dni spotykają się sportowcy. 

JN

Boisko szkolne w Skułach

Piotr Bonikowski uznany trener prowa-
dzi zajęcia dla dzieci z samoobrony. To 
jedna z wielu propozycji Domu Kultury 
w Żabiej Woli.

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach 
wiekowych: 5-7 lat i 8-12 lat. Dzieci uczą 
się koordynacji ruchów, to samoobro-
na w formie zabawy. Dzieci mają mieć 
świadomość ewentualnego zagrożenia 
i reakcji, uczą się obrony nie używając 
siły. -Uczą się radzenia w trudnych dla 
nich sytuacjach- mówi Piotr Bonikowski. 

Maluchy są bardzo skoncentrowane co 
pomaga także w zajęciach szkolnych.

Treningi odbywają się w poniedziałki 
i środy w godzinach 17.00-19.00. Mie-
sięczny koszt uczestnictwa to- 65 złotych. 
Młodzi ludzie nieco starsi, po skończeniu 
13 roku życia korzystają już z poszerzonej 
wiedzy na temat sztuk walki lub biorą 
udział w zajęciach sportowych. To dosko-
nała forma spędzania wolnego czasu. 

JN

Zajęcia z samoobrony dla dzieci
z Żabiej Woli

ję

Wolontariusze z Gminy Żabia Wola już
szykują się do finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

 Zbiórka w tym roku odbędzie się 11
stycznia, sztab orkiestry będzie się mie-
ścił w Szkole Podstawowej w Józefinie.
Tutaj dzieci otrzymają identyfikatory
i puszki. W sumie pieniądze zbierać bę-

dzie 40 osób.
 Dzieci wyruszą do Skuł, Ojrzanowa, 

Józefiny, będą zbierać przy stacjach paliw, 
nieopodal kościołów. W zeszłym roku na 
szczytny cel udało się zgromadzić około 
8 tysięcy złotych. W planach też wspólna 
dyskoteka oraz loteria fantowa. JN

Sztab WOŚP w Józefie
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Mozaiki, obrazy olejne, ceramika, ikony
a także instalacje szklanych manekinów.
Sala konferencyjna Apart Hotelu w Starej

Przędzalni w Żyrardowie, w piątek 3 paź-
dziernika zamieniła się w galerię sztuki.

W ciekawych wnętrzach goście mogli 

zobaczyć prace kilkorga artystów: Kata-
rzyny Czajki, Barbary Derdy, Ewy Kubeł 
-Zielińskiej, Emilii Zielińskiej zd Rurarz, 
Marcina Hugo- Badera, Przemko Sta-
chowskiego, Joanny Komorowskiej i Jo-
lanty Czuksanow. 

Mieszkanka naszej gminy Jolanta 
Czuksanow prezentowała sztukę użytko-
wą, piękne ozdobne misy, talerze, dzba-
ny, wazony. Jak sama mówi tworzenie 
tych prac to jej wielka pasja, która trwa 
dopiero od kilkunastu miesięcy. Pani Jo-

lanta ma na swoim koncie wiele nagród,
współpracuje z LGD Ziemia Chełmoń-
skiego. Prace Jolanty Czuksanow cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem.

AW, JN

Miłośnicy jazdy rowerowej oraz historii 
z Żabiej Woli, Radziejowic, Mszczonowa, 
Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, 
Żyrardowa, Teresina wzięli udział w rajdzie 
śladami Józefa Chełmońskiego.

Rajd na orientację liczył blisko pięć-
dziesiąt kilometrów. Wzięło w nim udział 
116 osób. Uczestnicy odwiedzili siedem 
punktów kontrolnych i odpowiedzieli na 
przygotowane zagadki dotyczące życia 
i twórczości wielkiego polskiego mala-
rza. Ich rowerowy szlak prowadził przez 
Radziejowice, gdzie w miejscowym 
pałacu znajduje się największa kolekcja 
dzieł Chełmońskiego, Kuklówkę w której 

artysta tworzył i mieszkał oraz Żelechów
w Gminie Żabia Wola, gdzie na miejsco-
wym cmentarzu spoczywa obok księdza
-przyjaciela i spowiednika. Po rajdzie
odbył się piknik. Uczestnicy mogli sko-
rzystać też z kąpieli w Termach w Msz-
czonowie. Termy były organizatorem tego
wydarzenia. 

To jedna z wielu imprez upamiętnia-
jących tego wybitnego przedstawiciela
realizmu w sztuce w setną rocznicę jego
śmierci.- Spotkanie było bardzo udane,
ciągle łączymy imprezy sportową z cieka-
wą przygodą intelektualną- mówi Dyrektor
Term Michał Szymański.  JN

„Z miłości do sztuki” – wystawa z udziałem Jolanty Czuksanow

Rajd śladami Józefa Chełmońskiego
Dobiegła końca trzyletnia kadencja

zarządu stowarzyszenia ,,SZANSA” w Ża-
biej Woli. To bardzo aktywny okres dzia-
łań stowarzyszenia. W tym czasie udało
się powołać do życia świetlice Motyle dla
dzieci w Słubicy.

Stowarzyszenie jest organizacją po-
żytku publicznego, dlatego też może
zbierać pieniądze z tak zwanego jednego
procenta. W ramach prac stowarzysze-
nia odrestaurowane zostały groby Józefa

Chełmońskiego i ks. B.
Pełki, stowarzyszenie or-
ganizuje przed świętami
zbiórki darów, żywności,
zabawek.

 Pracami stowarzyszenia kierowała do 
tej pory Małgorzata Kozicka, teraz rolę tę
przejęła Justyna Wodnicka-Żuk. W skład
zarządu powołani zostali Andrzej Do-
mański - Wiceprezes i Karolina Zaremba
- Skarbnik. ,,SZANSA” to ważna organi-
zacja na terenie Gminy, dlatego warto
o tym pamiętać przy rocznym rozliczeniu
podatku. JN

„SZANSA”- kadencja dobiegła końca

Tradycyjnie już Sto-
warzyszenie ,,SZANSA”
z Żabiej Woli zbierało
dary dla osób potrzebu-
jących wsparcia. W skle-

pach na terenie Gminy ustawione zostały
specjalne kosze do których wedle uznania
wkładać można produkty, szczególnie po-
szukiwane to, te z długim terminem przy-
datności do spożycia. 

Każdego roku dzięki Państwa wspar-
ciu ponad 30 rodzin otrzymuje pomoc. 
,,SZANSA” wspólnie z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej typuje ludzi, 
którzy są w trudnej sytuacji. W grudniu 
w akcję włączyli się młodzi ludzie, wolon-
tariusze z naszej Gminy. Akcja ,,Podziel 
się Gwiazdką” – to piękna tradycja Żabiej 
Woli. 

JN

,,SZANSA” zbierała dary na świętaAA

Dobiegła końca realizacja kolejnego
projektu LGD Ziemia Chełmońskiego.
Tym razem dotyczył rękodzieła i rzemio-
sła artystycznego. Członkowie LGD i nie
tylko realizowali swoje artystyczne wizje
w ramach programu LOKART. Uczestnicy
wzięli udział w dniach rękodzieła na Ziemi
Chełmońskiego, odwiedzili także artystów
w Bieszczadach. Odbyła się też konferen-
cja podsumowująca w Teresinie. 

Jak mówi Jolanta Czuksanow koor-
dynator projektu w trakcie jego trwania,
ponad trzydziestoosobowa grupa miała
możliwość skorzystania ze szkoleń, któ-
re pozwoliły na naukę i doskonalenie

umiejętności w wybranej dziedzinie
rękodzieła artystycznego. - Mamy więc
teraz na Ziemi Chełmońskiego artystki
i artystów, którzy specjalizują się tkactwie,
wykonywaniu ozdób ze słomy, ceramice,
florystyce, koronce, technice batiku,
rzeźbie, wikliniarstwie i hafcie - podkre-
śla koordynatorka projektu. LGD Ziemia
Chełmońskiego realizowała swoje zada-
nie wspólnie z trzema podwarszawskimi
stowarzyszeniami.

W ramach LGD Ziemia Chełmońskie-
go współpracuje między innymi Gmina
Żabia Wola.

JN

Projekt z rękodzieła dobiegł końca

Panie z Klubu Seniora z naszej
Gminy słyną z aktywności i pielęgno-
wania tradycji. Tak jest i w tym roku,
perfekcyjne gospodynie przygotowa-
ły pyszne świąteczne potrawy: piero-
gi, smażonego karpia, ryby w różnym
wydaniu, ale też słodkości i zaprosiły
do wspólnego świętowania.

 Było bardzo uroczyście. Tradycyj-
nie już spotkanie rozpoczęło się skła-
daniem życzeń i śpiewaniem kolęd.

Pani Maria Gajda napisała na tę
okazję wiersz, który zamieszczamy
z dedykacją dla Państwa- naszych
czytelników z życzeniami pięknych

i rodzinnych świąt.

Zrodzony na sianie,
w półmroku stajenki
Śpi w ramionach Marii
Jezus malusieńki
Święta noc złocista gwiazda opromie-
nia 
gromadzą się wokół
przyjazne stworzenia
Lulajże Jezuniu snem
cichym, szczęśliwym
obdarz nas radością
i szczęściem prawdziwym.

MG

Wieczerza wigilijna Klubu Seniora
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 41 uczniów z terenu Gminy Żabia
Wola otrzymało stypendia. Każdy młody
człowiek odebrał 400 złotych.

 Pieniądze można przeznaczyć na kup-

no szkolnych książek, innych pomocy 
dydaktycznych czy na przykład butów lub 
stroju na W-F. Każda osoba która otrzy-
mała stypendium będzie musiała okazać 

się fakturami z dokonanych zakupów.
Druga tura stypendium wypłacona zo-

stanie wiosną przyszłego roku. W sumie
złożonych zostało 45 wniosków. W przy-

padku przyznania stypendium obowiązuje 
kryterium dochodowe. Dochód na jedną 
osobę w rodzinie nie może przekroczyć 
456 złotych. JN

Stypendia dla dzieci przyznane

Blisko sto osób z różnych zakątków
naszego regionu, kraju i gminy przyje-
chało na kolejny Złaz Niepodległościo-
wy, jaki zorganizowali ochotnicy Straży
Pożarnej w Skułach. Złaz w tym roku
rozpoczął się 8 listopada, zakończył się

11 listopada uroczystym wieczorkiem 
patriotycznym, przedstawieniem w wy-
konaniu młodych artystów. 

W tym roku w Złazie wzięli udział 
przedstawiciele z Żabiej Woli, Skuł, Jó-
zefiny, Grodziska Mazowieckiego, przy-
jechali z miejscowości: Nowe Opole, 
Błogoszcz, Pcim, Kaski. Złaz to forma 
patriotycznego uczczenia rocznicy uzy-
skania niepodległości. To czas, kiedy 
w sposób przystępny i ciekawy opowia-
dana jest historia. Młodzi ludzie biorą 
udział między innymi w grach nocnych, 

podczas których wykonują różne cieka-
we zadania. 

W tym roku uczestnicy wzięli udział
też w grze dziennej, tańczyli na dwóch
dyskotekach, byli na Mszy Świętej i za-
prosili na wieczorek patriotyczny. Swo-
je  święto, 35-lecie prezesury w OSP
Skuły, obchodził Wacław Świdlicki. Na
pamiątkę od swoich dzielnych strażaków
otrzymał garść wspomnień i duży portret
całej załogi strażackiej.- Na myśl o tym
wydarzeniu ciągle się wzruszam. Było to
piękne dla mnie przeżycie- mówi Prezes

Wacław Świdlicki, który ciągle jest bar-
dzo aktywny. Straż w Skułach to miejsce 
zabawy, patriotyzmu, pomocy i nauki ale 
też dyscypliny i przyjaźni, wielu straża-
ków tutaj właśnie odnalazło swoją drugą 
połowę. Straż łączy także rodziny.  JN

Złaz Niepodległościowy w Skułach

Takie inicjatywy na tym terenie prowa-
dzone są od lat, prym wiedzie stowarzy-

szenie ,,SZANSA”, które dwa razy w roku 
przed każdymi świętami zbiera upominki 
oraz produkty dla potrzebujących. Teraz 
pomoc ma zostać usystematyzowana. 

Osoby, które chciałyby zostać wolonta-
riuszami mogą się zgłaszać do Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej- mówi 
koordynatorka projektu Monika Malczak. 
GOPS jest realizatorem zadania ,,Wolon-
tariat szansą dla integracji”.

- Nasz ośrodek pomocy to miejsce
w którym pracują ludzie z pasją, którzy
chcą pomóc- podkreśla Monika Malczak.
Wolontariuszem może zostać każdy,
starszy i młody, senior i uczeń, który od-
robi z kolegą lekcje. Każdy, kto tylko ma
chęć popracować na rzecz innych osób
jest mile widziany. W Gminie odbyło się
pierwsze spotkanie z potencjalnymi part-
nerami projektu.  JN

W Żabiej Woli ruszył gminny wolontariat

Mirosława Wodnicka, Alicja Za-
krzewska i Katarzyna Przerwa- Leśkie-
wicz to najaktywniejsze czytelniczki
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej
Woli. Panie są częstymi gośćmi pla-
cówki, przeczytały niemal wszystkie
pozycje dostępne w bibliotece. Za ten
wyczyn czytelniczki otrzymały w na-
grodę książki „Dwór w Radoniach - Hi-

storia Janeczki” z autografem autorki, 
Beaty Korzeniewskiej- Matraszek. 

Mirosława Wodnicka w mijającym 
roku wypożyczyła 133 książki, bibliote-
kę odwiedza systematycznie od blisko 
ćwierć wieku. Jedna z najwytrwalszych 
czytelniczek w Żabiej Woli czyta wszelkie 
gatunki. Często sięga po biografie mię-
dzy innymi: Agnieszki Osieckiej i Lucjana 

Kydryńskiego. Zaczytuje się w pozycjach
autorstwa Sławomira Kopra oraz w krymi-
nałach Joanny Chmielewskiej. Pasja pani
Mirosławy wywodzi się z jej rodzinnego
domu, gdzie mama zawsze zachęcała
dzieci do czytania. Wieczorami polecała
swoim pociechom słuchanie czytania
Trylogii Henryka Sienkiewicza. Tym spo-
sobem dzieci bardzo szybko poznały

klasykę polskiej literatury. Teraz pani Mi-
rosława przekazuje to swoim wnuczętom 
a ma ich czwórkę. JN

Najaktywniejsze czytelniczki w Gminie wyróżnione

W tym roku obchodziliśmy setną rocz-
nicę śmierci wybitnego twórcy - Józefa

Chełmońskiego. W 2014 roku byliśmy 
świadkami wielu wydarzeń organizowa-
nych w ramach obchodów Roku Cheł-
mońskiego. Jednym z nich był konkurs 
wiedzy o życiu i twórczości malarza. W li-
stopadzie w radziejowickim pałacu, gdzie 
znajduje się największa stała kolekcja 
dzieł mistrza, młodzi ludzie mogli zwie-
dzić i podziwiać obrazy twórcy z Kuklów-
ki. A przedtem zmierzyli się z pytaniami 
z zakresu życia i działalności artystycznej 

Józefa Chełmońskiego.
W pierwszej części młodzi ludzie wy-

pełniali test, druga była opisowa. Pytania
dotyczyły podstawowych zagadnień, jak
daty i miejsca urodzenia oraz śmierci,
ukończonych szkół, inspiracji twórczych,
mistrzów Chełmońskiego, miejsc jego
pobytu. W kolejnej części trzeba było
także rozpoznać autorów anegdot z życia
malarza. - Jesteśmy zadowoleni z pozio-
mu i ilości uczestników- mówi Krystyna

Szymańska. W konkursie wzięło udział 10 
szkół podstawowych i gimnazja, wśród 
nich placówki z Gminy Żabia Wola.

2 miejsce w kategorii szkół podsta-
wowych zajęła szkoła z Józefiny, druży-
nę stanowiły: Martyna Zawadzka i Aneta 
Grądzka. W kategorii gimnazjów, pierw-
sze miejsce trafiło do szkoły z Józefiny, 
której człon stanowili: Maria Klimkowska 
i Patryk Szymański. JN

Nasze szkoły mają wiedzę o J. Chełmońskim
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Biblioteka z Żabiej Woli po raz kolejny
otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej
na zakup nowości wydawniczych. Dzięki
czemu udało się kupić 257 książek w tym
124 pozycji dla dzieci.

Zadaniem programu BN zakupu

nowości wydawniczych dla bibliotek
jest wzmocnienie bibliotek publicznych
poprzez stały dopływ nowości wydaw-
niczych, możliwość systematycznego
„ubytkowania”, a w konsekwencji zwięk-
szenie ciekawej oferty czytelniczej. Dzięki
zakupom nowości, wzbogacaniu oferty
bibliotek czytelnicy chętniej i częściej
je odwiedzają, co wpływa na wskaźnik
czytelnictwa. Program jest elementem
polityki bibliotecznej resortu kultury
w zakresie kształtowania księgozbiorów
bibliotek oraz wsparcia samorządów w fi-
nansowaniu zakupów nowości dla tych

instytucji.
Celem programu realizowanego w ra-

mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest 
wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów 
polskich bibliotek publicznych, w tym 
księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. 
Oprócz zakupu nowości i korzystania 
z tego programu biblioteka w Żabiej Woli 
podejmuje kolejne inicjatywy, by być bli-
żej czytelnika takie jak internetowa baza 
księgozbioru. Każdy czytelnik zapisując 
się do placówki otrzymuje kartę ze swym 
kodem, za pomocą którego w Internecie 

przed wizytą w placówce może spraw-
dzić dostępność wybranej przez siebie
pozycji, może ją zarezerwować, zamówić.
Mieszkańcy, czytelnicy bardzo często ko-
rzystają z tej oferty dostępnej od niedaw-
na. JN

Biblioteka z dotacją 

Świetlica Motyle w Słubicy powstała
w ostatnim roku i cieszy się wielkim za-
interesowaniem dzieci, które popołudnia-
mi spędzają tutaj czas. Ciekawe zajęcia,
w miłym przyjaznym gronie przyciągają
najmłodszych. Budynek został częścio-
wo odświeżony, tak by dzieci miały lep-
sze warunki. 

Najmłodsi z okazji Świąt Bożego Na-
rodzenia otrzymali świąteczne paczki,
skorzystało 41 osób. Sponsorem była
Fundacja „Przyjaciółka”. Ponadto złożo-
ny został wiosek o stworzenie w Słubicy
z funduszy europejskich -wioski tema-
tycznej. Wioska na tym terenie miałaby
specjalizować się z zagadnieniu motyli-

mówi Justyna Wodnicka-Żuk. 
- Naszym wzorem jest wioska w Bał-

towie- dodaje. Tam ten projekt rozbudził 
przedsiębiorczość, pasje ludzi, wokół 
wioski powstały różne inicjatywy. Dzisiaj 
to miejsce wycieczek, bardzo rozpozna-
walne. 

Żabia Wola także ma doskonałe poło-

żenie, dla ewentualnych wycieczek jest
to argument, by przyjechać właśnie tutaj.
W ramach projektu Żabia Wola ma przy-
gotować dwa produkty, które będą rozpo-
znawalne i dzięki którym będzie można
realizować projekt wioski tematycznej.

JN

Wioska tematyczna w Słubicy Dobrej - projekt

Barbara Owczarek Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ojrzanowie bierze udział
w różnego rodzaju szkoleniach, warszta-
tach dotyczących bezpieczeństwa dzieci
w szkole i poza nią. 

Najmłodsi narażeni są teraz na szereg
niebezpieczeństw- mówi Barbara Owcza-
rek. Wiele z nich napływa z Internetu,

wśród nich są różnego rodzaju portale
społecznościowe. Logują się na nie małe
dzieci, które nie spełniają kryterium wie-
ku. W tym przypadku odpowiedzialność
ponoszą rodzice, grzywna może wynieść
nawet do 5 tysięcy złotych. W sieci może
pojawiać się agresja, zagrożenie ze strony
starszych, bywają też pedofile- dodaje
Dyrektor Szkoły w Ojrzanowie. Małe dzie-
ci są bardzo wrażliwe na krytykę, bywają
przypadki prób samobójczych po opu-
blikowaniu obraźliwego komentarza czy
zdjęcia. Dla jednych jest to zabawa dla
drugich tragedia.

 W SP w Ojrzanowie cyklicznie odby-
wają się pogadanki, ostatnio w spotkaniu

wzięli udział przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji z Grodziska Mazo-
wieckiego. Bardzo groźnym zjawiskiem 
jest seksting. Niestety, coraz częściej do-
chodzi też do stalkingu, czyli telefonicz-
nego nękania, to też jest niedopuszczalne 
i ścigane przez policję. Pani Dyrektor 
apeluje do rodziców o to, aby zwracali 
uwagę na to, czym w Internecie zajmuje 
się dziecko. Należy zastosować wszelkie 
formy kontroli. Czas spędzany w Interne-
cie powinien być ograniczony, tak by nie 
pojawiły się symptomy uzależnienia. Po-
licja reaguje na każde zgłoszenie, zbiera 
informacje, tak by w przyszłości móc je 
ewentualnie wykorzystać. Każde dziecko, 

które chce porozmawiać i uzyskać poradę
może skorzystać z dziecięcego telefonu
zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer
telefonu: 800121212. - Cyberprzemoc to
poważne zjawisko- dlatego wciąż musimy
być czujni- dodaje Barbara Owczarek.

JN

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie dba o bezpieczeństwo

Iza Goździk- Marzę o tym, aby w 2015
roku zapisać się na zajęcia taneczne
i mieć czerwony pasek na świadectwie
w szkole. W przyszłości chcę być tancer-
ką, uczęszczam na zajęcia Tatiany Filus.
Uwielbiam tańce nowoczesne. Swoim
najbliższym z okazji świat życzę spełnie-
nia wszystkich marzeń. 

Ania Goździk- Marzę ,by w nowym 
roku rozpocząć naukę jazdy konnej. Bar-
dzo lubię zwierzęta. Chcę też uzyskać
w przyszłym roku najwyższą średnią ocen
w mojej klasie. Ten rok był dla mnie tro-
chę smutny ponieważ przed wakacjami
straciliśmy ulubionego pieska.

Ola Kopeć- Marzę o tym, by w zimę 
nauczyć się jazdy na nartach. Chcę też la-
tem wybrać się na wycieczkę do Francji. 
Chcę mieć bardzo dobre oceny w szkole. 
Swoim najbliższym w nowym roku życzę 
dużo zdrowia i szczęścia. 

Ewa Kozłowska- Marzę o tym, by mieć
lepsze stopnie z matematyki, chcę też,
żeby moja rodzina była zdrowa i szczęśli-
wa. Marzę, by osiągać sukcesy sportowe,
kilka mam już na swoim koncie. Lubię
grać w ping- ponga, unihokeja, gram też
w siatkówkę. Ten rok był dla mnie wspa-
niały, byliśmy na wycieczce w Azji.

O czym marzą dzieci w 2015 roku?
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Pod koniec września centrum Ża-
biej Woli opanowały auta, za którymi
sporo osób odwracało wzrok... Przez
Żabią Wolę przebiegała trasa rajdu za-
bytkowych samochodów, zaś w (Mini)
Muzeum Żaby rajdowicze dowiadywa-
li się, jak nazywa się największa żaba
świata…

Od lat nasz Klub Seniora pokazuje, jak
pięknie można się bawić, niezależnie od
wieku i doświadczenia życiowego.

Koniec października spędziliśmy na
spotkaniu w Domu Kultury. Radości
było co niemiara! Dołączyli do nas
nowi Seniorzy (nowopasowani!), któ-
rzy - jak się szybko okazało - poczuli
się w naszym towarzystwie niczym ryby
w wodzie! Wszyscy przyszliśmy w nie-
codziennych, kolorowych strojach ba-
lowych: wątkiem głównym były cieka-
we nakrycia głowy – powiedział jeden
z uczestników. 

Tego jeszcze nie było! Czerwony
Kapturek, zamiast do domku babci, tra-
fił do naszego Domu Kultury i spotkał
tam dzieci, bawiące się w Maluchowie!
Interaktywne przedstawienie zaangażo-
wało wszystkie dzieci do współtworze-
nia znanej im akcji utworu.

Żywy i wesoły (pozbawiony prze-
mocy) spektakl uczył posłuszeństwa
wobec rodziców i przestrzegał przed

zbytnią ufnością wobec nieznajomych, 
przybliżył także widzom piękno lasu 
i całej przyrody. Dzieci przypomniały 
sobie, jak należy zachowywać się w le-
sie, aby nie szkodzić jego mieszkań-
com i pięknu natury. 

To była piękna, pouczająca zabawa!
W listopadzie w cyklu PREZEN-

TACJE gościliśmy w naszej czytelni 
Jolantę Rychlińską - mieszkankę na-
szej gminy. Była to pierwsza wystawa 
młodej adeptki malarstwa, która swoją 
przygodę z pędzlem i sztalugą zaczę-
ła... przed rokiem na naszych zajęciach! 
Gratulujemy talentu! JW

Co w Domu Kultury piszczy i kumka

W mijającym, 2014 roku, żabiowolski
Dom Kultury pobił rekord frekwencji. Obiekt
był bardzo licznie odwiedzany również
w przeszłości. Nie ma potrzeby prowadzić
statystyki, ale z prostego podliczenia ilości
regularnych, stałych zajęć indywidual-
nych i grupowych (wymieńmy choćby
naukę gry na instrumentach klawiszowych
i gitarze, taniec nowoczesny, filcowanie,
quilling, decoupage, recycling, scrapbo-
oking, rysunek i malarstwo, haftowanie
i zajęcia samoobrony) oraz przemnożenia
ich liczby przez ilość uczestników warszta-
tów wynika, ilość odwiedzin Domu Kultury
w tym roku stała się pięciocyfrowa (bez
przecinków)! Dodając liczbę uczestników

imprez plenerowych, sportowych (np. raj-
du rowerowego), wizyty w Muzeum Żaby, 
tysiące osób korzystających z usług Gmin-
nej Biblioteki Publicznej otrzymamy wynik 
zbliżony do 20 tysięcy! Jeśli o drzwiach 
mowa – staruszki nie wytrzymują już tego 
ruchu. Na nowe (najchętniej obrotowe, 
biorąc pod uwagę częstotliwość ich otwie-
rania i zamykania…) przyjdzie nam jesz-
cze poczekać, wynagradza nam to jednak 
nowe otoczenie naszego budynku. 

Zapraszamy do korzystania z ofer-
ty Domu Kultury i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Żabiej Woli, odwiedzania 
muzealnej kolekcji lub odpoczynku na 
terenie rewitalizowanego parku. AJ

W Domu Kultury „ ruch jak 
na  Marszałkowskiej”

Centrum Żabiej Woli znacznie zmieniło 
swoje oblicze. Nie szpeci już ogrodzenie 
ukrywające zabytkowy dworek- siedzi-
bę Domu Kultury. W ramach inwestycji 
realizowanej jesienią ogrodzenie zostało 
rozebrane.

Dziś piękno obiektu dostrzegalne jest 
w dzień i po zmroku, kiedy budynek 
oświetlają lampy specjalnie usytuowane 
tak, by oddać wartość estetyczną tego 
miejsca.

Otoczenie DK stało się miejscem spo-

tkań, można usiąść na ławeczce, z dziećmi 
skorzystać z placu zabaw ale też z siłowni 
na świeżym powietrzu. W parku pojawiły 
się też nowe nasadzenia, istniejące drze-
wa zostały zadbane, konary przycięte. Na 
placu zabaw są: huśtawki, zjeżdżalnia, 
bujaki, są też stoliki do gry w szachy czy 
warcaby. Inwestycja kosztowała blisko 
760 tysięcy złotych. Samorząd otrzymał 
na realizację dofinansowanie w ramach 
PROW w kwocie ponad 380 tysięcy zło-
tych.  JN

Zawsze życzliwa, mimo zabiegania 
uśmiechnięta, kieruje Domem Kultury, 
ale też sprząta, dekoruje i organizuje- 
teatr, kino, pływanie, lodowisko ferie czy 
wakacje, nie ma dla Niej zadań niewyko-
nalnych. Pani Danusiu - dzieci, młodzież 
i dorośli kochają Panią.

Otoczenie Domu Kultury atrakcyjne
i użytkowe

35 lat (prawie) w służbie społeczności 
i kultury

We wrześniu i w październiku w Biblio-
tece Publicznej w Żabiej Woli odbywało 
się wiele ciekawych wydarzeń, dyskusji, 
spotkań z ciekawymi ludźmi. To wszystko 
w ramach wspólnego projektu Biblioteki 
i Stowarzyszenia Działań Twórczych Pa-
rabuch.

Cykl wydarzeń zainaugurowała wystawa 
Elżbiety Sęczykowskiej ,, Kolory Mongo-
lii” i opowieść Jana Rogali o mongolskiej 
gościnności oraz koncert i degustacja 
specjału mongolskiego. W ramach 
projektu młodzi ludzie tworzyli Komiks 
Żabiowolski razem z Justyną Święcicką 
i Pauliną Sroczyńską. Nie zabrakło też wy-
kładów tematycznych np. o zastosowaniu 
bajkoterapii w pracy z dziećmi z ADHD, 
miało miejsce show kulinarne oraz wy-
kład Małgorzaty Serwatki- Kopacewicz, 
dotyczący historii sztuki. Wszyscy spotka-
li się na święcie biblioteki. Organizatorzy 
zaprosili na multiwarsztaty, na zajęcia 

plastyczne, ceramiczne, wokalne.
Na finiszu projektu odbyła się dyskusja

i spotkanie autorskie z Beatą Korzeniow-
ską-Matraszek autorką książki ,,Dwór
w Radoniach. Historia Jeneczki”.

JN

Książka jest dobra na wszystko - wspólny
projekt Biblioteki i Stowarzyszenia 
Działań Twórczych Parabuch


