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Wójt Gminy Żabia Wola Halina
Wawruch w dniu 18 listopada br. pod-
pisała umowę z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Usługowym „HEGOR”
Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
na realizację zadania pn.: „Centrum
Integracji Społecznej – budowa sali
sportowej w ramach rozbudowy szko-
ły podstawowej w Ojrzanowie”. 

Inwestycja, której koszt wyniesie
blisko 12 mln zł brutto, realizowana
będzie w latach 2015-2017.Na tere-
nie gminy powstanie nowa pełnowy-
miarowa sala sportowa z zapleczem,
połączona łącznikiem z istniejącym
budynkiem szkoły. 

Nowo wybudowana sala sportowa
o wymiarach 20,0 x 40,0 m wyposa-
żona zostanie w boisko wielofunkcyj-
ne - do piłki ręcznej, koszykówki, piłki
siatkowej, tenisa, badmintona i uniho-

keja. Widzowie będą mogli oglądać
zawody z antresoli, która pomieści
140 osób. Na ścianie szczytowej sali
zamontowana będzie sportowo-rekre-
acyjna ścianka wspinaczkowa.

W ramach realizacji zadania budy-
nek szkoły zostanie wyremontowany,
wygospodarowane w nim zostaną
również dodatkowe pomieszczenia.
Zastosowanie kolektorów słonecznych
i nowoczesnej instalacji centralnego
ogrzewania z zasileniem gazowo-
powietrznym pompami ciepła oraz
montaż ogrzewania podłogowego
niskotemperaturowego w pomiesz-
czeniach użytkowych sali sportowej
sprawi, że obiekt będzie energoosz-
czędny pod względem zużycia ciepła
do ogrzewania, ciepłej wody użytko-
wej i energii elektrycznej.

Budynek wyposażony zostanie 

również w instalacje: alarmową, kom-
puterową i monitoringową. Dzięki bu-
dowie podjazdu oraz windy, ułatwiony 
będzie dostęp do dwóch kondygnacji 
nadziemnych i jednej podziemnej, 
także dla osób niepełnosprawnych. 

Rozbudowa Szkoły Podstawo-
wej w Ojrzanowie rozszerzy ofertę 
sportowo-rekreacyjną w gminie. 

Nowopowstały obiekt będzie miej-
scem ogólnodostępnym, korzystać
z niego będą mogły nie tylko dzieci
i młodzież szkolna, ale również inni
mieszkańcy, stowarzyszenia oraz
grupy nieformalne zainteresowane
aktywnym spędzaniem wolnego cza-
su i rozwijaniem swoich pasji i umie-
jętności sportowych.

Rozbudowa szkoły w Ojrzanowie

Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły 

w spokoju i radości wśród Rodziny i Przyjaciół.

W Nowym Roku niech nie opuszcza pomyślność, 

towarzyszy satysfakcja z codziennych dokonań

i spełnią się liczne marzenia.

Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola,
Roman Olczak - Przewodniczący Rady Gminy,

Tomasz Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy 

i jednostek organizacyjnych gminy

Gmina Żabia Wola podpisała umo-
wę z konsorcjum firm: Zakład Ogól-
nobudowlany MARBUDEX Marek 
Kierlańczyk i Ekoinstal Sp. z o.o. na 
„Budowę przedszkola publicznego 
w Żabiej Woli zlokalizowanego przy 
ul. Leśnej w Żabiej Woli na działce nr 
ewid. 243/13”. Wartość zamówienia 
wynosi ponad 5 mln zł.

Inwestycja realizowana będzie 
w latach 2015-2017. Z uwagi na brak 
możliwości pozyskania dofinanso-
wania na realizację przedmiotowego 
zadania z środków zewnętrznych, 

samorząd Gminy podjął decyzję
o rozpoczęciu budowy z własnych
zasobów budżetowych. 

W ramach inwestycji planowane
jest wybudowanie i wyposażenie
4-oddziałowego publicznego przed-
szkola dla około 100 dzieci wraz z in-
frastrukturą oraz zagospodarowanie
terenu działki. Powierzchnia zabudo-
wy wyniesie ponad 1130m2, kubatura
6145 m3, zaś powierzchnia użytkowa
1029 m2. 

dokończenie na str. 2

Umowa na budowę przedszkola
podpisana

W listopadzie zakończona została 
realizacja zadania pn. „Nasze dzieci 
naszą dumą - modernizacja oddzia-
łów przedszkolnych w Gminie Żabia 
Wola”.

dokończenie na str. 2

Modernizacja oddziałów przedszkolnych
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W wyniku postępowania prze-
targowego wyłonieni zostali wyko-
nawcy zimowego utrzymania dróg
i ulic stanowiących własność Gmi-
ny Żabia Wola w sezonie zimowym
2015/2016. Wzorem lat ubiegłych
obszar gminy podzielony został na
8 rejonów, które będą obsługiwane
przez następujących wykonawców:
– rejon I(Przeszkoda, Władysławów,

Siestrzeń) - ELBET Andrzej Szy-
mański;

– rejon II(Wycinki Osowskie, Zalesie,
Musuły, Osowiec, Józefina) oraz

– rejon III (Nowa Bukówka, Bienie-

wiec, Grzymek, Słubica A, Słubica 
B, Oddział, Słubica-Wieś, Grzmią-
ca, Bolesławek, Pieńki Słubickie) 
- ELBET Szymański Daniel;

– rejon IV (Kaleń, Rumianka, Nowa 
Bukówka, Huta Żabiowolska, Żabia 
Wola)- Spółdzielnia Kółek Rolni-
czych;

– rejon V (Jastrzębnik, Siestrzeń, Że-
lechów) oraz

– rejon VI (Ojrzanów, Ojrzanów-To-
warzystwo, Kaleń-Towarzystwo, 
Pieńki Zarębskie, Lisówek, Zaręby) 
- DAR-BUD Dariusz Gajewski;

– rejon VII (Ciepłe, Skuły, Bartoszów-

ka, Grzegorzewice) - P.H.U. Jarex 
Jarosław Dąbrowski;

– rejon VIII (Lasek, Piotrkowice, Re-
dlanka, Petrykozy) - P. H. U. MONA
Monika Jóźwiak;
Zimowe utrzymanie dróg pole-

ga na oczyszczaniu dróg, ulic oraz
obiektów towarzyszących (zatoki au-
tobusowe, parkingi) ze śniegu, lodu,
błota i likwidacji śliskości zimowej,
monitorowaniu i kontrolowaniu sta-
nu nawierzchni dróg i ulic oraz jed-
nokrotnym oczyszczeniu po okresie
zimowym dróg.

Konieczność wykonania usługi

w zakresie zimowego utrzymania na 
drogach stanowiących własność Gmi-
ny Żabia Wola można zgłaszać telefo-
niczne lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do koordynatorów zi-
mowego utrzymania, którymi są pra-
cownicy Urzędu Gminy Żabia Wola:
• podinspektor w Referacie Inwesty-

cji p. Łukasz Kornacki 
tel. 46 857-81-81 wew. 14 
e-mail l.kornacki@zabiawola.pl

• inspektor w Referacie Inwestycji 
p. Agnieszka Karkulak 
tel. 46 857-81-81 wew. 14 
e-mail a.karkulak@zabiawola.pl

1 października br. nastąpił odbiór 
zadania inwestycyjnego pn.: „Prze-
budowa ul. Zarzecznej w miejscowo-
ści Słubica A wraz z budową zjazdu 
publicznego z ulicy Słonecznej w uli-
cę Zarzeczną”.Inwestycja, której koszt 
wyniósł prawie 270 tysięcy złotych, 
została w całości sfinansowana z bu-
dżetu Gminy Żabia Wola.

Zakres zadania obejmował prze-
budowę drogi na odcinku około 584 
metrów wraz z budową zjazdu o pa-
rametrach zjazdu publicznego z ulicy 
Słonecznej. Nowa nawierzchnia drogi 

wykonana została, na podbudowie
z kruszywa łamanego, w technolo-
gii podwójnego powierzchniowego
utrwalenia grysami i emulsją asfal-
tową. W ramach zadania udrożniono
także przydrożne rowy i wyremonto-
wano istniejące zjazdy na posesje.
Wprowadzona została również nowa
organizacja ruchu, która usprawni
komunikację i przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa na drodze.

Inwestycja objęta jest trzyletnią
gwarancją. Wszystkie prace wykona-
ne zostały w zaplanowanym w umo-
wie terminie.

Gminna Komisja Stypendialna-
przyznała stypendia szkolne dla
uczniów mieszkających w gminie
Żabia Wola, którzy we wrześniu zło-
żyli wnioski, a miesięczny dochód
na jednego członka w ich rodzinach

nie przekroczył 514,00 zł netto. Przy-
znane stypendia w bieżącym okresie 
wyniosły w sumie 13 000 zł.

Przypominamy, iż wnioski o sty-
pendia składamy do 15 września każ-
dego roku szkolnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Żabiej Woli w sierpniu br.
otrzymał nieodpłatnie od Zarządu Po-
wiatowego Czerwonego Krzyża w Gro-
dzisku Mazowieckim cztery nowe
rowery trójkołowe z przeznaczeniem
dla osób niepełnosprawnych. Rowery
„ECO TEXTIL” są wyrobem medycz-
nym służącym niwelowaniu schorzeń.
Z terenu Gminy Żabia Wola rowery

otrzymały cztery osoby posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności.

TF

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości w sezonie zimowym 2015/2016

Przebudowa ul. Zarzecznej zakończonaStypendia i zasiłki socjalne

Rowery dla niepełnosprawnych

dokończenie ze str. 1
Zgodnie z dokumentacją projektową

budynek przedszkola będzie konstruk-
cją złożoną z czterech prostych brył
o podobnej wielkości i kubaturze, przy-
krytych prostym, czterospadowym da-
chem i połączonych ze sobą w całość
komunikacją, z której zaprojektowano
wejścia i wyjścia. Rozczłonowanie bryły
budynku ma na celu uzyskanie efektu
architektury „wesołej” i przyjaznej ze
względu na funkcję, a jednocześnie in-
dywidualnej i pasującej do otoczenia. 

Przedszkole składać się będzie z czę-
ści przedszkolnej z 4 salami lekcyjnymi
zaplecza: wielofunkcyjnej sali do zajęć
ruchowych oraz części administracyj-
neji kuchenno-technicznej, połączo-
nych ze sobą wewnętrznym holem.

Główne wejście dla dzieci i rodzi-
ców oraz oddzielne wejście do części 
kuchennej zlokalizowane zostaną od 
strony północnej tj. od ul. Leśnej.

Z wewnętrznego holu przewidziano 
wyjścia na teren placu zabaw o nawierzch-
ni poliuretanowej, który będzie wydzielony 
ogrodzeniem z paneli z siatki stalowej na 
cokołach betonowych. Plac zabaw będzie 
udostępniony także dla dzieci nieuczęsz-
czających do przedszkola.

Przedszkole będzie obiektem no-
woczesnym i energooszczędnym.Przy 
jego budowie zastosowana zostanie 
technologia wykorzystująca odna-
wialne źródła energii, zainstalowane 
w budynku pompy ciepła zasilane 
będą przez kolektory gruntowe i panele 
fotowoltaiczne.

Umowa na budowę przedszkola
podpisana

a

”Dzień dobry” 
łagodzi
obyczaje

dokończenie ze str. 1
Zadanie sfinansowane zostało

w 100% ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
IX „Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach”, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w sys-
temie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1

„Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przed-
szkolnej”.

W ramach projektu wyposażonych 
zostało 5 oddziałów przedszkolnych 
w szkołach w Ojrzanowie, Skułach 
i Józefinie (zamiejscowo w Słubicy 
Dobrej) . Powstały również 3 nowe-
place zabaw dostosowane do potrzeb 
dzieci w wieku przedszkolnym.

JW-Ż

Modernizacja oddziałów przedszkolnych
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Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy
na nowy okres zasiłkowy 2015/2016

Zgodnie z Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie wysokości dochodu rodzi-
ny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń ro-
dzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekuna (Dz. U. poz. 1238), od 1 li-
stopada 2015 r. podwyższone zostały
kwoty kryteriów dochodowych upraw-
niających do świadczeń rodzinnych
oraz wysokość zasiłku rodzinnego
oraz niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych wy-
noszą:
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia
31 października 2017 r.

- 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 
zł na osobę w rodzinie, w której jest 
dziecko niepełnosprawne,

Od dnia 1 listopada 2017 r.
- 754 zł na osobę w rodzinie lub 844 

zł na osobę w rodzinie, w której jest 
dziecko niepełnosprawne.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 paź-
dziernika 2016 r. ulegają zmianie 
poniższe świadczenia.
Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
- 89 zł na dziecko do 5 lat,
- 118 zł na dziecko w wieku od 6 do 

18 lat,
- 129 zł na dziecko w wieku od 19 

do 24 lat.
Dodatki do zasiłku rodzinnego:

- z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka w wysokości 185 zł na 
dziecko, nie więcej niż 370 zł na 
wszystkie dzieci

- z tytułu wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej w wyso-
kości 90 zł na trzecie i następne 
dzieci uprawnione do zasiłku ro-
dzinnego

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego:
• 80 zł na dziecko do 5 lat,
• 100 zł na dziecko w wieku od 6 

do 24 lat.
- z tytułu podjęcia przez dziecko na-

uki poza miejscem zamieszkania:
• 105 zł w związku z zamieszkiwa-

niem w miejscowości w której
znajduje się szkoła ponadgim-
nazjalna lub artystyczna a także
podstawowa lub gimnazjum,
w przypadku dziecka o niepeł-
nosprawności,

• 63 zł w związku z dojazdem do
miejscowości w której znajduje
się szkoła ponadgimnazjalna
lub artystyczna.

Pozostałe wysokości dodatków
do zasiłku rodzinnego, wysokość
specjalnego zasiłku opiekuńczego,
zasiłku dla opiekuna i zasiłku pielę-
gnacyjnego nie ulegają zmianie.

Nauka łączy
W okresie od 24 do 30 październi-

ka br. 16 osobowa grupa młodzieży,
w wieku 11 – 15 lat,z Obce Žabe-
(Czechy) wraz z 4 nauczycielami

przyjechała do Gminy Żabia Wola by
wspólnie z uczniami Gimnazjum im.
Józefa Chełmońskiego w Józefinie
uczestniczyć w lekcjach nauki języka
angielskiego. 

Zajęcia prowadzone przez 2 lek-
torów z Czech i nauczycieli z Gim-
nazjum w Józefinie zostały zorga-
nizowane w ramach kolejnej edycji
projektu edukacyjnego realizowanego
przez szkołę w Žabe . Lekcje odbywa-
ły się w strażnicy OSP Skuły, gdzie
uczniowie mieli zapewniony spokój,
ciszę sprzyjające nauce i integracji.
Uczestnicy projektu uczestniczyli
również w spotkaniach integracyj-

nych i wyjazdach połączonych z po-
znawaniem kultury i historii naszego
kraju, podczas których porozumiewali
się w języku angielskim.

Uczniowie z Gimnazjum zaprosze-
ni do udziału w projekcie wykazali
zgodność wiekową z grupą czeską,
znajomość języka angielskiego,
komunikatywność oraz łatwość na-
wiązywania kontaktów interpersonal-
nych.

Zarówno grupa z Gimnazjum jak 
również goście z Czech bardzo po-
zytywnie oceniają przebieg warsz-
tatów. Pojawiły się już propozycje
dalszej współpracy i wizyty uczniów
z Gimnazjum w Žabe  oraz wspólne
spotkanie „w połowie drogi” w celu
organizacji tygodniowego obozu ję-
zykowego.

W październiku 2015 r. Szkoła 
Podstawowa im. Marii Kownac-
kiej w Skułach została wyróżniona 
w Ogólnopolskim Programie Wiary-
godna Szkoła i tym samym dołączyła 
do Rankingu najlepszych szkół w ca-
łym powiecie.

Placówka otrzymała wyróżnienie 
ze względu na osiągnięcie wysokich 
standardów edukacyjnych, cieka-
wą bazę oraz zapewnienie dzieciom 
bezpieczeństwa. Podstawowym 
kryterium branym przy ocenie było 
uzyskanie wysokich wyników wśród 
szkół Powiatu Grodziskiego w oparciu 

o wyniki podsumowujące sprawdzian
szóstoklasistów opracowane przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Program Wiarygodna Szkoła wy-
różnia najlepsze w Polsce szkoły,
które dzięki właściwemu poziomowi
nauczania osiągają bardzo dobre wy-
niki w nauce. Udział w Programie jest
również potwierdzeniem, że szkoła
posiada właściwą infrastrukturę dy-
daktyczną i gwarantuje bezpieczeń-
stwo swoim uczniom.

Wiarygodna szkoła

Dobre 
”Dzień dobry”

Azbest pod różnymi postaciami
ociepla ściany, stanowi pokrycie da-
chowe, jest składowany na posesjach.
Jest to materiał szczególnie trwały,
jednak stanowi śmiertelne zagrożenie.
Udowodniono, że azbest przyczynia
się w sposób bezpośredni do zacho-
rowań na raka płuc, pylicy azbestowej
i innych groźnych chorób. Całkowity
demontaż pokryć dachowych ma być
wykonany do 2032 roku. Jest to jed-

nak kosztowne przedsięwzięcie i wielu 
mieszkańców gminy wstrzymuje się 
z realizacją tej inwestycji. W trosce 
o zdrowie swych mieszkańców Gmina 
Żabia Wola od kilku lat sukcesywnie 
oczyszcza teren gminy z azbestu, 
a tym samym eliminuje negatywne dla 
zdrowia mieszkańców skutki i likwidu-
je negatywne oddziaływanie azbestu 
na środowisko.

Jednym z ostatnich przedsięwzięć 
w tym zakresie jest zakończona 
w październiku br. realizacja zadania 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie Gminy Żabia Wola 
w 2015 roku”, w ramach którego wy-
konawca – firma INWESTBUD Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie – prze-

prowadził prace związane z odbiorem, 
transportem i utylizacją odpadów za-
wierających azbest, a także rozbiórką 
pokryć dachowych wykonanych z płyt 
azbestowo-cementowych budynków 
znajdujących się na terenie Gminy. 
Niebezpieczne odpady z 49 posesji 
zostały zutylizowane w ilości 100,55 
Mg (6284,18 m2). 

Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie Gminy Żabia Wola 
w 2015 roku dofinansowały Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w formie dotacji w kwocie ponad 
31.600 zł.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – zakończony kolejny etap
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Mija jesień, mamy początek zimy.
Krajobraz szary, ciśnienie niskie,
świt późny, zmierzch wczesny, na-
stroje- jak pogoda ponure. Wstajesz
po ciemku, zaspany pozdrawiasz
zaspanych domowników: dzień do-
bry mamo; dzień dobry tato; cześć
siostro, cześć bracie. Wychodzisz
z domu, spotkanej sąsiadce czy są-
siadowi mówisz dzień dobry, i co da-
lej? Wkraczasz w świat obcych ludzi.
Mijasz ich milcząc. Ale czy na pewno
są obcy? Przecież mieszkają w tej
samej wsi (gminie), mają podobne
problemy, podobne radości i smutki.

Napotkani na pewno ucieszą się,
choćby odrobinę, kiedy powiesz im
„dzień dobry”. A może oni też po-

zdrowią sympatycznym, pozytywnym 
„dzień dobry” dalej napotkanego.

Są kraje- zwłaszcza chrześcijań-
skie- takie jak Szwajcaria czy Austria, 
ale również wiele innych (także na na-
szych polskich ziemiach było niegdyś 
to w zwyczaju), że nieznajomi pozdra-
wiają się wzajemnie „Grüss Got”, czy 
naszym historycznym „Niech będzie 
pochwalony”. Po wzajemnym pozdro-
wieniu czegoś nam przybywa, czuje-

my się później lepiej.
Czy nie byłoby nam lepiej, lżej, 

przyjemniej, bardziej pozytywnie na 
sercu i duszy gdybyśmy mówili sobie 
„Dzień dobry”?

Chyba każdy z nas był w górach, 
przemierzał leśne, górskie szlaki. Był 
pozdrowiony przez górali, wymieniał 

pozdrowienia ze spotkanymi turysta-
mi (pomijając te tłumne, ruchliwe
miejsca jak np. Krupówki).

Przychodzisz na przystanek, stoi
grupka ludzi, stajesz obok, czujesz
się prawie obco, milczysz zajęty swo-
imi myślami. Ale kiedy przychodzisz
na przystanek i mówisz oczekującym
„Dzień dobry”, a oni ci odpowiedzą
tym samym - już jest inaczej nawet,
jeśli nie wszyscy odpowiedzą, albo
odpowiedzą ledwie półgębkiem.

Pozdrawianie się wzajemne to
sposób na przełamywanie czasem
nieuświadomionych barier, nieuza-
sadnionej nieufności, to pierwszy
krok do budowania przekonania, że
człowiek człowiekowi bliźnim. Zwy-
kłe „Dzień dobry” może stać się po-
czątkiem budowania porozumienia.
Zwłaszcza, gdy dodamy do pozdro-
wienia uśmiech, choćby śladowy,
lekki uśmiech, ale zauważalny.

Gdy pozdrowisz napotkanego czło-
wieka on jakby przestaje być anoni-
mowy, tym bardziej, kiedy odpowie
„Dzień dobry”. Przy okazji spogląda-
my przecież na siebie. I chyba staje-
my się sobie bliżsi.

Pozdrowimy się wzajemnie. To
także sposób pomagający rozłado-

wać stres, powstrzymujący agresję, 
która czasem gdzieś się czai. Młodzi 
w szkole pozdrawiają swoich na-
uczycieli, personel szkolny. Niechby 
wynieśli ten zwyczaj na zewnątrz, po-
zdrawiali napotkanych w swojej wsi, 
we wsiach sąsiednich, w gminie.

Zwracamy się do młodzieży. Prze-
testujcie dorosłych! Ciekawe jak będą 
odpowiadać na pozdrowienia.

Pozdrawiamy
Redakcja

Lokalni działacze społeczni oraz
przedstawiciele organizacji i pod-
miotów prowadzących działania na
rzecz Gminy spotkali się 26 listopada
br. by wspólnie zastanowić się jak
rozwijać i koordynować działania by
były one bardziej efektywne, by lepiej

służyły mieszkańcom Gminy.
Po dyskusji zebrani postanowili 

utworzyć „Forum Żabiowolskich Spo-
łeczników”. Wychodząc naprzeciw 
opiniom o potrzebie koordynacji, za-
cieśnienia więzi i wzajemnego wspo-
magania działań, Wójt Gminy Halina 
Wawruch zaproponowała okresowe 
spotkania, których wynikiem były-
by różne inicjatywy i nawiązywanie 
współpracy osób i organizacji ma-

jących na celu wzajemne wsparcie
i zwiększenie zasięgu podejmowa-
nych inicjatyw.

Formą pomocną we współpracy,
wymianie informacji między człon-
kami forum oraz promocją ich dzia-
łalności będzie utworzenie portalu
Wspólna Żabia Wola (www.wspolna.
zabiawola.pl), który prezentować bę-
dzie informacje o wydarzeniach kul-
turalno-społecznych mieszkańcom

gminy Żabia Wola.
Apolityczna atmosfera dialogu 

w Gminie, wspomaganie w działa-
niach podejmowanych przez zorga-
nizowane grupy społeczników i poje-
dynczych działaczy na terenie gminy 
Żabia Wola stanowić będzie kanwę 
współpracy.

8 grudnia br. w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy odbyła się debata
społeczna dotycząca bezpieczeń-
stwa, której współorganizatorem był
Kierownik Posterunku Policji w Żabiej
Woli- asp. Piotr Zarębski. W spotka-
niu uczestniczył Komendant Powiato-
wy Policji w Grodzisku Mazowieckim
oraz władze samorządowe i przedsta-
wiciele instytucji współpracujących
z policją w zakresie bezpieczeństwa.
Debata zorganizowana została w ra-
mach rządowego projektu „Razem

Bezpieczniej” oraz policyjnego pro-
gramu zapobiegania przestępczości. 
Działania te mają na celu ogranicze-
nie skali zjawisk i zachowań, które 
budzą powszechny sprzeciw i poczu-
cie zagrożenia.

Celem debaty, zorganizowanej 
w Żabiej Woli było zdiagnozowanie 
potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
na terenie Gminy. Spotkanie było 
także okazją do wymiany informacji 
między lokalną społecznością a po-

licją oraz wspólnego wypracowania
metod eliminowania zagrożeń, wy-

stępujących na obszarze Gminy Ża-
bia Wola.

Spotkanie Żabiowolskich Społeczników

Debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola

Na dzień dobry

”Dzień dobry”

A może „dzień dobry” na dzień dobry?

Zacznijmy od Żabiej 
Woli, jako centrum 
Gminy. Zaprowadźmy 

,

ten zwyczaj we
wszystkich naszych 

wsiach

Powitaj swoim 
”Dzień dobry” 
napotkanego

-na pewno będzie 
ci lżej na sercu

ęę

Mówiąc ”Dzień dobry”
możesz pozbyć się
ąą

stresu, a już na-
ę

tychmiast się stresu 
pozbędziesz, jeśli się 

ęę

uśmiechniesz, choćby 
ę ęę

lekko
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„Wieś Cię zakręci!” Taki tytuł
nosi autorska gra zaprojektowana
i zrealizowana przez Stowarzysze-
nie “SZANSA” w Żabiej Woli dzięki
grantowi “Działaj Lokalnie’’ ze Sto-
warzyszenia Europa i My. Idea, któ-
ra towarzyszyła podczas tworzenia
gry to połączenie edukacji, zdrowej
rywalizacji i wspólnego spędzania
czasu dorosłych i dzieci. Podczas
Dnia Szarlotki gra “Wieś Cię zakręci”

została zaprezentowana bardzo sze-
rokiemu gronu uczestników imprezy
i okazała się strzałem w dziesiątkę.
Grały dzieci w grupach, pojedynczo,
grały całe rodziny, pomimo wiatru
i chłodu dostarczała wielu gorących
emocji. Pytania przyrodnicze, zagad-
ki prowokowały rozmowy i zadziwiały
uczestników.

MT

Złote gody to niezwykłe wydarzenie,
wyjątkowe święto, które obchodzi się
po 50 latach wspólnego pożycia mał-
żeńskiego. To wspaniały wzór mądre-
go życia i przykład dla młodych, którzy
decydują się związać węzłem małżeń-
skim zakładając rodzinę.

W tym roku  dwie pary małżeńskie
z naszej gminy zostały odznaczone
medalami „Za długoletnie pożycie

małżeńskie” przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej: Pań-
stwo Janina i Bogdan Petrykowscy oraz
Państwo Danuta i Henryk Szymańscy.
Uroczystego aktu dekoracji medalami
dokonała Wójt – Pani Halina Wawruch
w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego - Krystyny Grabowskiej. W tym
uroczystym dniu Szanownym Jubila-
tom towarzyszyły liczne Rodziny.

Dostojnym Jubilatom życzymy jak 
najlepszego zdrowia, pogody ducha 
oraz życzliwej opieki i miłości od 
najbliższych na wiele następnych lat.

Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie przyznaje Prezydent RP w do-
wód uznania tym osobom, które prze-
żyły w jednym związku małżeńskim co 
najmniej 50 lat. Prosimy zaintereso-
wane pary małżeńskie, które osiągnęły 

wymagany staż i są zainteresowane
otrzymaniem medalu o kontakt z na-
szym USC (tel. 46 857 8181 w.35).

15 września br. zgodnie z zawartą
umową z firmą „bocar” Sp. z o. o.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Żelechowie otrzymała nowy
samochód specjalny pożarniczy,
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4
Mercedes Benz Atego.

Zakup samochodu możliwy był
dzięki wsparciu finansowym z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Krajowego Syste-
mu Ratownictwa Gaśniczego. Dopo-
sażenie jednostki w tak nowoczesny
sprzęt zwiększy poczucie bezpie-
czeństwa wśród lokalnej społeczno-
ści i zapewni fachowe wsparcie OSP
w sytuacjach zagrażających życiu
i zdrowiu obywateli.

Poświęcenie nowego wozu bojo-

wego oraz oficjalne przekazanie klu-
czyków przez Wójta Gminy - Halinę 
Wawruch odbyło się 7 listopada br. 
w Kościele Parafialnym w Żelecho-
wie. W uroczystości wzięli udział 
licznie przybyli goście m.in.: przed-
stawiciele władz samorządowych 
na szczeblu gminnym i powiato-
wym, przedstawiciele wojewódzkiej 
i powiatowej Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej, Proboszcz Parafii 
Ojrzanów, przedstawiciel firmy „bo-
car”,przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skułach oraz za-
rząd i strażacy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Żelechowie. Uroczystość 
uwieńczona została kolacją w remizie 
OSP Żelechów przygotowaną przez 
gospodarzy. 

Całkowity koszt realizacji zadania
pn. „Dostawa nowego średniego
samochodu ratowniczo gaśniczego
z napędem 4x4 dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Żelechowie.” wyniósł
prawie 650 tyś.zł. Na jego realizację
Gmina Żabia Wola, poza wkładem
własnym w wysokości 349.998 zł,
uzyskała dotację i pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie o łącznej wartości
250 tyś. zł oraz wsparcie z Krajowe-
go Systemu Ratownictwa Gaśniczego
w wysokości 100 tyś.zł.

Wieś Cię zakręci!

Złote Gody – Jubileusz 50-lecia 

Strażacy cieszą się – mają nowy wóz bojowy
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Strażacy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skułach mają wciąż nowe
pomysły propagujące działania kultu-
ralne i sportowe.Wśród biegających
strażaków zaproponowano zorgani-
zowanie lokalnego biegu pod nazwą
„1 Dycha Strażacka. Sam pomysł po-
wstał wiosną, kiedy to Stowarzysze-
nie Europa i My, jako ośrodek Działaj
Lokalnie wspólnie z Akademią Filan-
tropii Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności w Polsce, ogłosiło konkurs
grantowy mający na celu aktywizację
środowisk lokalnych z terenu Powiatu
Grodziskiego.

Strażakom udało się uzyskać dofi-
nansowanie na realizację projektu pn. 
„Trzymaj Formę”, w ramach którego 
zorganizowanych zostałowiele imprez 
o charakterze sportowym m.in.: wy-
cieczki rowerowe, biegi, ZUMBA, fit-
ness oraz inne zajęcia ruchowe. Fina-
łem projektu był bieg na dystansie 10 
km pod nazwą„1 Dycha Strażacka”, 
który odbył się w dniu 11 paździer-
nika 2015 r. Miejscem startu i mety 
był teren strażnicy OSP Skuły. Trasa 
biegu ze względu na walory przyrod-
nicze Gminy Żabia Wola była bardzo 
atrakcyjna, w dużej części przebie-

gała duktami leśnymi przez Rezerwat
Przyrody „Skulski Las”, miejscami
prowadziła zaś ścieżkami przez łąki. 

Do udziału w biegu zgłosili się
uczestnicy z różnych zakątków kraju
(najstarszy uczestnik biegu przyjechał
z Krosna, a najszybszy strażak z OSP
Augustów), w sumie 130 biegaczy
obu płci oraz 20 pańbiorących udział
w towarzyszącymbiegowi NordicWal-
king. Wykaz zwycięzców poszczegól-
nych klasyfikacji dostępny jest m.in.
na stronie www.zabiawola.pl

Wszyscy uczestnicy biegu oraz
chodziarze otrzymali pamiątkowe
medale w kształcie hełmu – zaprojek-
towane przez dh Wioletę Świdlicką. 

Strażacy z OSP Skuły zadbali rów-
nież o dodatkowe atrakcje dla obser-
watorów i osób aktywnie uczestni-
czących w zmaganiach sportowych
tj. pokaz ZUMBY, zwiedzanie Izby
Tradycji, pokaz sprzętu strażackiego
i zawody sikawki ręcznej, wystawę
rękodzieła, dmuchane zjeżdżalnie,
słodką kawiarenkę i grill. 

Zorganizowanie imprezy nie by-
łoby możliwe bez wsparcia rzeczo-
wego i finansowego sponsorów tj.
firm: Mago, Interhemall, Schuco,

Bada Pak, Duo Art, Izabela i Grzegorz 
Wicińscy, Masarnia KURAN, Sklep 
Spożywczy – Bukówka, Gminy Ża-
bia WolaiPowiatu Grodziskiego, oraz 
dokumentujących całą trasę biegu 
fotografów: p. Dariusza Podgórskie-
go, p. Sebastiana Wieczerzy, p. Anny 
Sadowskiej i p. Krzysztofa Sekuły. 
Imprezę wsparły również sąsiednie 
jednostki OSP tj. OSP Żelechów, 
OSP Zbiroża i MDP Grodzisk Maz. 
pomagające w pracach organizacyj-
nych i w zabezpieczeniu trasy. Za 
okazaną pomoc Strażacy OSP Skuły 
serdecznie dziękują.

WŚ

Od siedemnastu lat Ochotnicza
Straż Pożarna w Skułach organizuje
patriotyczno – historyczny zlot dla
młodzieży pod nazwą „Złaz Niepod-
ległościowy”, który przypada zawsze
w okolicach 11- go listopada, czyli
Święta Niepodległości i trwa trzy lub
cztery dni.W czasie I – go Złazu jego
uczestnicy mieli za zadanie odnale-
zienie i rozszyfrowanie Tablicy Pa-
miątkowej, jaka została zamontowana
na budynku Gminy Skuły w 1930

roku w dziesiątą rocznicę tzw.”Cudu 
Nad Wisłą”.

Tegoroczny Złaz odbył się w dniach 
6 – 8 listopada. Pierwszego dnia 
uczestnicy spotkania brali udział 
w zabawach integracyjnych i zapo-
znawczych, prezentacji poszczegól-
nychdrużyn oraz w „grze nocnej”, 
podczas której musieli pokonać oko-
ło dwu kilometrową trasę i wykonać 
wyznaczone zadania.

Drugi dzień przyniósł jeszcze wię-

cej atrakcji. Tym razem trasa, którą
musieli przejść Złazowicze wynosiła
około 18 km i była podzielona na
10 odcinków. Po przebyciu każdego
z nich należało wykonać zadanie-
historyczne, sportowe lub typowo
strażackie. Uczestnicy musieli m.in.
odgadnąć tytuł pieśni patriotycznej
w konkurencji „Jaka to melodia”,
rozplątać, zwinąć i zbudować linię-
gaśniczą, rozpalićognisko, założyć
ubranie specjalne i ugasić hydro-
netką mini pożar,przejść po linie,
na szczudłach oraz po skrzynkach,
wykonać zadania z zakresu pierwszej
pomocy przedmedycznej, a także
zwiedzić Skansen wsi polskiej utwo-
rzony przez Wojciecha Siemiona,
zapoznać się z jego historią i odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące życia
i twórczości aktora. Następnie odbyły

się ćwiczenia z musztry dla drużyno-
raz pojedynczychstrażaków. Wieczo-
rem zorganizowano kolejne zabawy, 
zaśpo kolacji dyskotekę, która trwała 
aż do północy.

Ostatniego dnia Złazu odbyła 
się olimpiada strażacka, uroczysta 
Msza Święta oraz tradycyjny „Wie-
czorek Niepodległościowy”,na który 
Strażacy zaprosili mieszkańców, 
przedstawicieli władz lokalnych oraz 
wszystkich zainteresowanych uroczy-
stościami patriotycznymi.

Na zakończenie Złazu wszyscy 
uczestnicy otrzymali upominki i na-
grody, a drużyny dodatkowo pamiąt-
kowe dyplomy. Organizatorzy, goście 
oraz sami Złazowicze określili tego-
roczną imprezę jako bardzo udaną.

WŚ

Aktywna Jesień OSP Skuły

XVII Listopadowy Złaz Niepodległościowy
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W sobotnie,październikowe popo-
łudnie Gminną Bibliotekę Publiczną
w Żabiej Woli odwiedził Sławomir
Koper – znany pisarz, którego książki
cieszą się sporą popularnością wśród
czytelników.

Pomimo niesprzyjającej aury na
spotkanie autorskie przybyło około
30 osób – aktywnych czytelników
placówki. Pisarz chętnie opowiadał

o sposobach zdobywania informacji
historycznych, swoich pomysłach
oraz procesie tworzenia książek. Nie
obyło się również bez wielu pytań.
Czytelnicy byli – jak się okazało nie
tylko bardzo dobrze przygotowani,
ale również dość dociekliwi. Pisarz
osobiście pogratulował także naj-
aktywniejszym czytelnikom biblio-
teki: Mirosławie Wodnickiej, Alicji

Zakrzewskiej, Katarzynie Leśkiewicz 
– Przerwie, Emilii Tatarek, Weronice 
Klimiuk i PaulinieSajak, które otrzy-
mały od placówki drobne upominki. 

Na zakończenie spotkania Kie-
rownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej - Halina Krajewska przygotowała 
dla wszystkich uczestników skromny 
poczęstunek oraz niespodziankę mu-
zyczną – na scenie zagościł Andrzej 
Antolak, muzyk i multiinstrumentali-
sta. Krótki koncert z saksofonem jako 

instrumentem wiodącym był miłym
zwieńczeniem bardzo ciekawej inte-
lektualnie soboty.

Spotkanie autorskie ze Sławo-
mirem Koprem przetarło szlaki dla
organizowania spotkań autorskich
dla dorosłych czytelników biblioteki.
Bardzo pozytywne przyjęcie tej formy
popularyzacji książek z cała pewno-
ścią zaprocentuje w przyszłym roku.

JW

5 grudnia br. w Ochotniczej Stra-
ży Pożarnejw Żelechowie odbyło się
spotkanie Mikołajkowe dla dzieci
zorganizowane przy współpracyStra-
żaków, Stowarzyszenie „SZANSA”
w Żabiej Woli oraz Centrum Wolon-
tariatu działającym przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ża-
biej Woli.

Na dzieci biorące udział w zabawie
czekał pyszny poczęstunek, stoły do
prac artystycznych, malowanie bu-
ziek oraz wspólne zabawy. Ozdoby

choinkowe wykonane przez najmłod-
szych zostały zawieszone na choin-
ce w strażnicy i będą przypominać
gospodarzom o wspólnej zabawie
i jej uśmiechniętych uczestnikach.
Dodatkową atrakcją dla dzieci była
niespodzianka przygotowana przez
strażaków - Mikołaj, z uwagi na brak
śniegu, przyjechał wozem strażac-
kim. Emocji było co nie miara.

Zorganizowanie zabawy Mikołaj-
kowej nie byłoby możliwe bez zaan-
gażowania Strażaków oraz młodzieży

z Centrum Wolontariatu, która prowa-
dziła całą imprezę. Godne naślado-
wania jest to, że młodzi ludzie chcą 
pomagać i włączają się aktywnie 
w życie mieszkańców gminy. Mamy 
nadzieję, że to dopiero początek 
wspólnych działań dla społeczności 
naszej gminy, bo radość dzieci w tym 
dniu była bezcenna – podkreślają 
członkowie Stowarzyszenia „SZAN-
SA” w Żabiej Woli.

Rodem z PRL – u…

Zabawa Mikołajkowa w OSP Żelechów

Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej
Woli, podobnie jak w ubiegłych latach,
z myślą o osobach potrzebujących za-
mieszkujących teren Gminy Żabia Wola
organizuje przedświąteczną akcję pod
hasłem „Podziel się gwiazdką”.Zbiórka
rozpocznie się 11 grudnia 2015 r.

W tym roku w organizację akcji
włączyli się wolontariusze z Cen-

trum Wolontariatu działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Żabiej Woli, którzy będą kwe-
stować, kolędując w dniach 12 i 19
grudnia br., pod sklepami w Żabiej
Woli i w Żelechowie.

W tym roku oprócz artykułów 
spożywczych i przemysłowych oraz
zabawek, po raz pierwszy można

będzie przekazać pieniądze, za które 
zakupione zostaną artykuły pierwszej 
potrzeby.

Jeszcze przed Wigilią paczki trafią 
do potrzebujących.Gorąco, świątecz-
nie zapraszamy do włączenia się do 
akcji.

JW-Ż

„Podziel się gwiazdką” 2015

Jeśli chcesz 
usłyszeć 

powitanie- 
pierwszy powitaj 

napotkanego
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Gmina Żabia Wola w październiku
br. zawarła porozumienie z Powia-
tem Grodziskim w celu utworzenia
punktu nieodpłatnej pomocy praw-
nej w budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
Punkt rozpocznie swoją działalność
od stycznia 2016 r. i będzie czynny
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 9:00-13:00. Pomieszczenie,
w którym będzie on zlokalizowany,
jest miejscem łatwo dostępnym dla
osób niepełnosprawnych. Darmowej
pomocy prawnej, na etapie przedsą-
dowym, udzielać będzie adwokat lub
radca prawny.

Z usług punktu będą mogły ko-
rzystać następujące osoby: młodzież
do 26 roku życia, posiadacze waż-
nej Karty Dużej Rodziny,seniorzy po
ukończeniu 65 lat, kombatanci,we-
terani,zagrożeni lub poszkodowani

katastrofą naturalną, klęską żywioło-
wą lub awarią techniczną oraz oso-
by fizyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej 
na podstawie ustawy o pomocy spo-
łecznej.

Nieodpłatna pomoc prawna jest 
zadaniem z zakresu administracji rzą-
dowej i jest rezultatem wejścia w ży-
cie ustawy przygotowanej w Minister-
stwie Sprawiedliwości zakładającej 
stworzenie ogólnopolskiego systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej, który zagwaran-
tuje nieodpłatny dostęp do porad 
prawnych na poziomie lokalnym 
i zniweluje zbyt często występującą 
w naszym kraju barierę finansową do 
korzystania z profesjonalnej usługi 
prawnej.

Obecnie w Żabiowolskim Domu
Kultury prezentowana jest wystawa
Dariusza Stelmacha pt. „Akwarela”,
na której można obejrzeć oraz zaku-
pić bardzo dojrzałe artystycznie prace
wykonane przez absolwenta Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych
w Kielcach i Wydziału Sztuki Poli-
techniki Radomskiej, a także członka
Związku Polskich Artystów Plastyków

oraz Radomskiego Towarzystwa Fo-
tograficznego. Wystawa potrwa do 
21.XII.2015.

Od 29.XII.2015 do 29.I.2016 
można będzie natomiast podziwiać 
wystawę prac Grażyny Rafałowicz za-
tytułowaną „Zwolnij tempo swojego 
życia, odpręż się, zobacz jaki świat 
jest piękny!”.

Artystka rozpoczęła swój „jedwab-
ny szlak” w 1983 r. w Zakładach Je-
dwabiu Naturalnego w Milanówku.
Pracując jako „malarka na jedwabiu”
poznała techniki malowania i samą
tkaninę. Była zafascynowana mate-
rią. To skłoniło ją do zainteresowania
się historią malarstwa chińskiego,
a w konsekwencji do podjęcia stu-
diów w Wyższej Szkole Sztuki Sto-
sowanej w Poznaniu w pracowni ma-
larstwa na jedwabiu kierowanej przez
prof. Wojciecha Sadleya.

Jak sama podkreśla, jej tkaniny,
akwarele, kolaże i gwasze, to nie-
ustający dialog z naturą. To również
swoisty notatnik z licznych podróży
dalekich i bliskich, wspomnienia
ulotnych chwil obcowania z naturą.
W tym notatniku odnajdujemy też to
co umyka uwadze wielu ludzi: ele-
menty znajdujące się blisko ziemi,
stare kamienne fundamenty, niety-
powe skały. W oparciu o obserwacje
i wyobraźnię powstają obrazy, które
nie są wiernym odtworzeniem rzeczy-
wistości, lecz impresją na jej temat.

Niebawem także:
• Rodzinne kolędowanie 9.I.2016

godz. 16:00
• Recital Danuty Stankiewicz „Ser-

duszko puka... czyli kolędowo 
i karnawałowo” 16.I.2016 godz. 
16:30

• Dzień Babci i Dziadka 21.I.2016 
godz. 14:00

• Ferie z Kulturą dla dzieci i mło-
dzieży 01-05.II.2016

• Teatrzyk Studia Art. Arlekin (dla 
dzieci) 05.II.2016

• Ostatkowy Bal Kostiumowy (dla 
dorosłych) 06.II.2016 w godz. 
18:00– 24:00
Szczegółowych informacje na 

temat planowanych wydarzeń zo-
staną niebawem zamieszczone na 
stronie Dom Kultury w Żabiej Woli 
www.dkzabiawola.pl

Wydarzenia Kulturalne w Domu Kultury w Żabiej Woli
Ż

Gminna Biblioteka Publiczna w Ża-
biej Woli nieustannie powiększa 
swój księgozbiór, by Czytelnicy 
znaleźli w nim wszystko, czego po-
trzebują. Jeszcze przed Świętami na 

y g p

pólkach znajdą Państwo kilkaset no-
wości! Zapraszamy do Biblioteki!

Już 12 grudnia br. 
w godzinach 11:00-
15:00 w Wodnej Osa-
dzie Grzegorzewice 
przy ul. Pałacowej 58 
odbędzie się Kiermasz 
Świąteczny, podczas 

ę ę

którego będzie moż-
na kupić świeże ryby, 
lokalne produkty spo-
żywcze, wyroby ręko-
dzielnicze oraz pach-
nące choinki.
Więcej informacji 
można uzyskać pod nr 
tel: 507 190 993

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Gmina Żabia Wola
www.zabiawola.pl

Powiat Grodziski 
www.powiat-grodziski.pl

Na dzień dobry

”Dzień dobry”


