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Więcej pieniędzy na zwiększenie bezpieczeństwa
i poprawę warunków życia mieszkańców

Remont dróg

Samorząd Gminy Żabia Wola na 
koniec I kwartału 2017 r. dokonał 
zmiany w budżecie. Zmiany planu 
wydatków majątkowych wprowadzo-
ne uchwałą Nr 16/XXV/2017 z dnia 
28 marca 2017 r. przewidują m.in. 
dodatkowe środki finansowe na reali-
zację zadań związanych z rozbudową 
infrastruktury kanalizacyjnej. 

Odprowadzenie ścieków z północ-
no - wschodniej części Gminy Żabia 
Wola w przyszłości będzie odby-
wać się poprzez skierowanie ich do 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 
na terenie gminy Nadarzyn. Z uwagi na 
trwającą przebudową drogi krajowej 
nr 8 do parametrów drogi ekspreso-
wej do budżetu wprowadzono również 
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Gminie Ża-
bia Wola w miejscowości Siestrzeń.” 
Zakres planowanych prac obejmuje 
wykonanie przejścia sieci kanaliza-
cyjnej pod DK nr 8 oraz wybudowanie 
odcinków sieci w ul. Żelechowskiej. 
Na podstawie zawartego porozumie-
nia, sąsiedniej jednostce samorządu 

terytorialnego, przekazana zostanie 
dotacja celowa z przeznaczeniem na 
„Wykonanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej w m. Siestrzeń”. Gmina 
zleci także opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę sieci kanaliza-
cyjnej w miejscowości Osowiec. 

Rada Gminy podjęła również decy-
zję o zwiększeniu wysokości środków 
finansowych zaplanowanych na re-
alizację zadania inwestycyjnego pn. 
Przebudowa ul. Zdrojowej w miejsco-
wościach Zalesie, Wycinki Osowskie 
i Musuły. Wzrost szacowanej warto-
ści zadania związany jest ze zmianą 
technologii wykonania nawierzchni 
tej drogi (z podwójnego utrwalenia 
emulsją na nakładkę z betonu asfal-
towego). Wysokość środków finan-
sowych zarezerwowanych w budżecie 
Gminy na przebudowę ul. Zdrojowej 
wynosi 1.200.000 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym 
wprowadzonym do budżetu podczas 
marcowego posiedzenia Rady Gminy 
jest „Budowa oświetlenia ulicznego 

w miejscowościach: Żelechów, Ojrza-
nów, Słubica A-Słubica D oraz opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
na budowę oświetlenia oraz podwie-
szenie lamp i kabla na istniejących 
słupach w m. Żelechów, Petrykozy, 
Władysławów, Żabia Wola, Siestrzeń, 
Bartoszówka, Ojrzanów, Józefina”. 

Zmiany w budżecie uwzględniają 
także przekazanie dotacji dla Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego 
na dofinansowanie wieloletniego 
przedsięwzięcia pn. Regionalne part-
nerstwo samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informa-
cyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacji (projekt ASI). Projekt 
ten będzie realizowany przez samo-
rząd województwa dopiero po uzyska-
niu dofinansowania ze środków RPO 
WM 2014-2020.

W trosce o poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców samorząd planuje 
przekazać dotację na opracowanie 
dokumentacji projektowej na budo-
wę Posterunku Policji w Żabiej Woli 
/wpłata na fundusz wsparcia Policji/. 

Realizacja tego zadania zwiększy
szanse na przekształcenie Posterun-
ku Policji w Żabiej Woli w Komisariat
Policji, a co za tym idzie wydłużenie
godzin pracy i zwiększenie liczby
funkcjonariuszy patrolujących teren
Gminy Żabia Wola.

W budżecie na rok 2017 władze
gminy wprowadziły środki finanso-
we na opracowanie dokumentacji na
rozbudowę budynku dla OSP Żele-
chów, zakup uniwersalnych narzędzi
hydraulicznych dla OSP Żelechów
i OSP Skuły oraz pilarki ratowniczej
dla OSP Żelechów. Zabezpieczone
środki własne są podstawą do ubie-
gania się o 50% bezzwrotną dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Gmina zaplanowała także zakup
nowego aparatu do laseroterapii dla
potrzeb mieszkańców korzystających
z usług gminnego punktu rehabilita-
cji.

MG

Gmina Żabia Wola w III kwartale br. 
planuje przeprowadzić remont kilku 
ulic z wykorzystaniem destruktu asfal-
towego (mieszanki mineralno -asfal-
towej uzyskanej w wyniku frezowania 
istniejącej nawierzchni bitumicznej) 
zakupionego od wykonawcy rozbudo-
wy drogi krajowej nr 8.

Wyremontowane zostaną drogi 
o łącznej długości ok. 4,16 km. Na 
przygotowanym podłożu z kruszy-
wa zostanie mechanicznie rozłożona 
warstwa destruktu o grubości 10 cm, 
utrwalona następnie emulsją asfalto-
wą i grysem. Będą również wykonane 
pobocza z kruszywa.

Remontem objęte zostaną następu-
jące ulice:
• Orchidei w miejscowości Słubica B 

(na odcinku od ul. Roślinnej do po-
sesji przy ul. Orchidei 2),

• Nad Potokiem w miejscowości
Bolesławek,

• Samorządowa oraz Floriana w miej-
scowości Bartoszówka,

• Bajkowa w miejscowości Józefina
(w części od ul. Gałązki do płyt be-
tonowych),

• Wspólna oraz Limby w miejscowo-
ści Żelechów,

• Rolnicza w miejscowości Żabia
Wola (od nieruchomości przy ul.
Rolniczej 2 do ul. Czarnego Bocia-
na),

• Ziołowa w miejscowości Jastrzęb-
nik (od ul. Szybowcowej do ul.
Pszenicznej)

AGB

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamyZ okazji Świąt Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości,najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości,

sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym.sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym.
Życzymy również by czas spędzony z bliskimiŻyczymy również by czas spędzony z bliskimi

umocnił rodzinne więzi.umocnił rodzinne więzi.

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

Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy 
i gminnych jednostek organizacyjnychi gminnych jednostek organizacyjnych
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Rozpoczęto procedurę zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego

Walne Zebranie Gminnej Spółki
Wodnej

Kolejne spotkanie z kołami łowieckimi

Zmiana kadry kierowniczej GOPS

Świąteczne paczki dla rodzin z dziećmi

W związku z obwieszczeniem Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika z dnia 23 stycznia br.
o podjęciu przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Mazowieckiego,
zwracamy się do Państwa z prośbą
o aktywny udział w tej procedurze.

Wnioski do sporządzanego dokumen-
tu, w tym wnioski w postaci graficznej, 
należy składać w formie pisemnej albo 
za pomocą komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania ich kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym) 
do Mazowieckiego Biura Planowania 
Regionalnego w Warszawie (ul. Nowy 
Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub na adres 
e-mail:zmianaplanu@mbpr.pl). Każdy 

wniosek powinien zawierać nazwisko 
i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy 
oraz przedmiot wniosku. Termin składa-
nia wniosków upływa 31 lipca 2017 r. 

Przypominamy, że Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego uwzględnia przebieg 
linii elektroenergetycznej 400 kV. Każ-
dy obywatel może złożyć wniosek, któ-
ry dotyczy tej kwestii. Mamy nadzieję, 

że obecnie procedowana zmiana Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego spowo-
duje wykreślenie przebiegu linii z tere-
nu Gminy Żabia Wola. Wsparcie w kon-
struowaniu wniosku można uzyskać w 
Referacie Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Ko-
munalnej.

MK

Jak co roku podczas Walnego Zgro-
madzenia Delegatów Gminnej Spół-
ki Wodnej, które odbyło się w dniu 
14.03.2017 r. Zarządowi Gminnej Spół-
ki Wodnej udzielone zostało absoluto-
rium za prawidłowe wykonanie budżetu 
i realizacji zadań rzeczowych w 2016 r.

Wpłaty z tytułu składek członków 
GSW w 2016 r. wyniosły ogółem 
26 626,21 zł. Ponadto Gminna Spół-
ka Wodna w Żabiej Woli w 2016 r. 
otrzymała dotacje o łącznej kwocie 
46 945,00 zł, w tym: 30 000,00 zł 
z budżetu Gminy Żabia Wola, 7 000,00 
zł ze Starostwa Powiatu Grodziskiego, 
9 945,00 zł z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Wymienione powyżej wpływy po-
zwoliły Gminnej Spółce Wodnej na 
wykonanie prac konserwacyjnych, 
których łączny koszt w 2016 r. wy-
niósł 67 751,00 zł. Saldo końcowe 
Gminnej Spółki na koniec 2016 r. , 
wpłaty z tytułu składek w 2017 r. oraz 
planowane dotacje (o które Spółka 
w dalszym ciągu będzie się ubie-
gać) przeznaczone zostaną na dalsze 
wykonywanie robót w 2017 r. Zarząd 
Gminnej Spółki Wodnej na 2017 r. 
zaplanował usuwanie awarii na urzą-
dzeniach drenarskich (w kolejności 
ich występowania) w następujących 
miejscowościach: Żelechów; Wycin-
ki Osowskie; Ojrzanów Towarzystwo; 
Kaleń Towarzystwo; Żabia Wola; Prze-
szkoda; Siestrzeń; Zalesie; Ojrzanów; 
Lisówek; Kaleń; Zaręby; Pieńki Za-
rębskie; Musuły; Jastrzębnik, a także 
oczyszczanie najtrudniejszych odcin-

ków rowów melioracyjnych na terenie
objętym jej działaniem. Budżet Gmin-
nej Spółki Wodnej na 2017 r. uchwa-
lony został w kwocie 75 000,00 zł.

Wysokość składki na konserwację
urządzeń melioracyjnych w 2017 r.
od każdej nieruchomości obję-
tej działalnością Spółki uchwalono
w wysokości 30,00 zł do 1 ha, a także
30,00 zł za każdy kolejny 1 ha gruntu.
Warto dodać, iż regulowanie składek
członkowskich (przeznaczanych na
wykonywanie prac konserwacyjnych)
jest niezmiernie ważne przy zachowa-
niu płynności w realizacji planu robót
i usuwaniu awarii. Zarząd Gminnej
Spółki Wodnej apeluje tym samym
o terminowe regulowanie swoich na-
leżności. Ponadto należy nadmienić,
że członkowie Spółki, którzy z uwagi
na trudną sytuację materialną nie są
w stanie uregulować swoich składek
po uzgodnieniu z Zarządem mogą
ubiegać się o ich umorzenie lub
rozłożenie na raty ( pod warunkiem
odpracowania swojej zaległości - po-
magając przy wykonywaniu prac kon-
serwacyjnych).

Informowanie Spółki o sprzedaży
czy przekazaniu gruntów kolejnym
właścicielom jest bardzo ważne. Ma
to na celu prawidłowe naliczanie
składek zarówno dotychczasowym
jak i nowym właścicielom. W związku
z powyższym Zarząd Gminnej Spół-
ki Wodnej w Żabiej Woli zwraca się
z uprzejmą prośbą o bieżące zgłasza-
nie wszelkich zmian. 

AP

Wójt Gminy Żabia Wola p. Hali-
na Wawruch zorganizowała w dniu
27.03.2017 r. spotkanie z przedsta-
wicielami kół łowieckich, których
obwody obejmują teren Gminy Żabia
Wola. Na spotkanie zaproszeni zostali
również Radni oraz Sołtysi.

Tematem spotkania była nadmierna
populacja zwierzyny łownej na terenie
gminy, a zwłaszcza dzików, które po-
wodują straty w uprawach rolnych
i stanowią zagrożenie dla mieszkań-
ców gminy.

W trakcie spotkania ustalono,
że koła łowieckie, w miarę potrzeb
i środków, będą zwiększały ilości
odławianej zwierzyny.

Przypominamy, że wnioski o od-
szkodowanie za szkody wyrządzone
przez zwierzynę łowną należy skła-
dać do odpowiednich kół łowiec-

kich w terminie 3 dni od wystąpienia 
szkody. Przedmiotowe wnioski można 
również przekazać do koła za pośred-
nictwem Urzędu Gminy.

AP

W lutym br. nastąpiły zmiany kie-
rownictwa Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Żabiej Woli p. Teresa 
Fabiszewska, sprawująca przez ostat-
nie lata funkcję Kierownika skorzy-
stała z uprawnień emerytalnych. Jej 
miejsce zajęła wyłoniona w trybie 
otwartego konkursu p. Elżbieta Kwiat-
kowska.

Serdecznie dziękujemy Pani Teresie 
za współpracę i życzymy zadowolenia 
płynącego z poczucia wypełnianych 
obowiązków. Prosimy o przyjęcie ży-
czeń zdrowia, pogody ducha i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym. 
Niech nigdy nie opuszcza Pani entu-
zjazm, a każdy nowy dzień przynosi 

radość i satysfakcję z realizacji wszel-
kich zamierzeń i planów.

Korzystając z okazji życzymy powo-
dzenia nowemu Kierownikowi Ośrod-
ka - p. Elżbiecie Kwiatkowskiej.

KJ

W dniu 10 kwietnia br. pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żabiej Woli przekazali paczki świąteczne 
dla 40 rodzin wychowujących dzieci.dzin wychow

Było to możliwe dzięki hojności
i życzliwości dwóch firm funkcjonu-
jących na terenie Gminy Żabia Wola.
Sponsorzy przekazali na rzecz rodzin

wielodzietnych i niepełnych słodycze
i owoce. Ponadto każda rodzina otrzy-
mała kolorową kartkę świąteczną z ży-
czeniami, wykonaną własnoręcznie

przez wolontariuszy ze Szkół Podsta-
wowych w Skułach i Józefinie.

EK
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Wypełniając PIT za 2016 r. pomyślcie o naszej Gminie

ZŁOTE GODY – jubileusz 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego

Jeśli mieszkasz w Gminie Żabia
Wola - rozlicz PIT i przekaż część
swojego podatku na rozwój naszej
Gminy.

Roczny podatek dochodowy nie
trafia w całości do Skarbu Państwa.
Duża jego część zostaje przekazana
do gminy (37,89%), w której został
rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola
mieszka wiele osób, które są zamel-
dowane na terenie innych gmin i tam
pozostaje ich podatek. Pieniądze,
które mogłyby wpłynąć na poprawę
jakości życia mieszkańców naszej
Gminy, nie trafiają do budżetu Gminy
Żabia Wola. 

Środki finansowe z tego podat-
ku stanowią ok. 23,25 % dochodów
gminy. W 2016 roku była to kwota

10.392 tys. złotych. Ta kwota może
być znacznie wyższa – zależy to tylko
od Państwa dobrej woli.

Zgłoszenie zmiany miejsca za-
mieszkania w Urzędzie Skarbowym
nie wiąże się dla Państwa z żadny-
mi niedogodnościami. Nie wymaga
zmiany miejsca zameldowania, czy
wymiany dokumentów. Wszystkich
mieszkańców Gminy Żabia Wola ob-
sługuje Urząd Skarbowy w Grodzisku
Mazowieckim mający swoją siedzibę
przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Ma-
zowieckim.

Jak rozliczyć PIT by dotyczył Gminy 
Żabia Wola?

Jeśli rozliczasz się sam lub ze
współmałżonkiem, wystarczy, że wpi-
szesz w formularzu rocznym PIT ak-

tualny adres zamieszkania na terenie
Gminy Żabia Wola i złożysz zeznanie
podatkowe w Urzędzie Skarbowym
w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka
11 wpisując:

W części A - Urząd Skarbowy
w Grodzisku Mazowieckim.

W części B - adres zamieszkania na
terenie Gminy Żabia Wola.

Jeżeli dokonujesz zmiany adresu
w ciągu roku ( nie w zeznaniu rocz-
nym) należy wypełnić ZAP-3, w którym
zaktualizujesz dane dotyczące adresu
zamieszkania lub np. numeru rachun-
ku bankowego. Druk zgłoszenia aktu-
alizacyjnego można pobrać w każdym
Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Gminy
w Żabiej Woli lub na stronie interne-
towej: http://www.mf.gov.pl

Nie musisz zawiadamiać o zmia-
nie miejsca zamieszkania poprzed-
nio właściwego Urzędu Skarbowego.
Urzędy Skarbowe same zaktualizują
Twoje dane.Możesz sam decydować,
gdzie trafią Twoje pieniądze. To także
dzięki Tobie Gmina Żabia Wola może
się dynamiczniej rozwijać!

Złote gody to niezwykłe wydarze-
nie, wyjątkowe święto, które obchodzi 
się po 50 latach wspólnego pożycia 
małżeńskiego. To wspaniały wzór mą-
drego życia i przykład dla młodych, 
którzy decydują się związać węzłem 
małżeńskim zakładając rodzinę.

W ubiegłym roku odznaczenia wrę-
czone zostały trzem parom małżeń-
skim z terenu naszej Gminy. Medale 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej otrzymali: pp. Ali-
cja i Tadeusz Siemiątkowcy, pp. 
Marianna i Tadeusz Kotlarek oraz pp. 
Krystyna i Wiesław Składanowscy. 
Uroczystego aktu dekoracji medala-
mi dokonały Wójt Gminy p. Halina 
Wawruch oraz Zastępca Wójta p. Zofia 
Owczarek w asyście Kierownika Urzę-

du Stanu Cywilnego – p. Krystyny 
Grabowskiej. W tym uroczystym dniu 
Szanownym Jubilatom licznie towa-
rzyszyły Rodziny.

Dostojnym Jubilatom życzymy 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
pogody ducha oraz życzliwej opieki 
i miłości od najbliższych na wiele na-
stępnych lat.

Medale za długoletnie pożycie 

małżeńskie przyznaje Prezydent RP
w dowód uznania tym osobom, które
przeżyły w jednym związku małżeń-
skim co najmniej 50 lat. Prosimy
zainteresowane pary małżeńskie,
które osiągnęły wymagany staż i są
zainteresowane otrzymaniem medali
o kontakt z naszym USC (tel. 46 857
8181 w.35).

KG

Rodzina energią dla Polski
To w rodzinie tkwi potencjał, impuls, który

jest źródłem rozwoju naszego kraju. Chce-
my go jak najlepiej wykorzystać, dlatego
rodzina jest w centrum polityki społecznej
państwa - mówiła Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej p. Elżbieta Rafalska na
Narodowym Kongresie Rodzin.

1 kwietnia minął rok od wprowadzenia
rządowego programu ,,Rodzina 500+”,
który podniósł standard życia rodzin, pozwa-
lając żyć w poczuciu większego bezpieczeń-
stwa finansowego. Przyniósł zdecydowaną
poprawę warunków materialnych rodzin.
W rodzinach wzrasta poczucie godności,
samooceny, zaradności i bezpieczeństwa –

podkreśliła p. Rafalska.
Narodowy Kongres Rodziny zakończył

się podsumowaniem postulatów w zakresie
kierunków dalszych zmian w polityce proro-
dzinnej i zainspirowaniem do podjęcia kon-
kretnych działań przedstawicieli jednostek
samorządowych, organizacji pozarządo-
wych oraz wszystkie osoby, którym na sercu
leży poprawa sytuacji polskiej rodziny.

Na stronie www.zabiawola (zakładka
Organizacje pozarządowe - informacje
->2017 rok) dostępna jest pełna treść
sprawozdania z kongresu, które przygotowa-
ła Przewodnicząca Gminnego Koła ZDR 3+
p. Anna Powązka. Zachęcamy do lektury.

Biegi dla małych i dużych
27 maja br. (sobota) odbędzie się 

druga edycja biegu dla dzieci pn. 
”Bieg z Żabką”. Każdy uczestnik biegu 
otrzyma pamiątkowy medal, zaś oso-
by, które zajmą trzy pierwsze miejsca 
dodatkowo dyplom oraz nagrodę rze-
czową.

Uczestnicy, którzy ukończą bieg 
będą mogli ponadto wziąć udział 
w losowaniu nagrody Wójta.

Szczegółowe informacje oraz re-
gulamin biegu zostaną niebawem 
zamieszczone na stronie internetowej 
Gminy: www.zabiawola.pl.

Gmina przygotowuje także nie-
spodziankę dla starszych miłośników
aktywnego spędzania czasu – we
wrześniu zorganizowany zostanie bieg
dla dorosłych pn. „Bieg na 6”. Udział
w biegu na dystansie 6 km, będą
mogły wziąć osoby, które ukończyły
18 lat. Więcej informacji na temat
biegu w kolejnym numerze naszego
kwartalnika.

PL
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O spotkaniu autorskim z Ałbeną Grabowską

Spotkanie z Tik – Takiem...

Przegrałem dzień… Przegrałem weekend… Przegrałem życie?
O spotkaniu uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Józefinie z Krzysztofem Piersą

W marcu jeden z czwartkowych 
wieczorów w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Żabiej Woli należał do p. 
Ałbeny Grabowskiej, która przybyła na 
spotkanie autorskie z czytelnikami.

Jak mówi Kierownik Biblioteki p. 
Halina Krajewska -Ałbena Grabowska 
to nie tylko lekarz neurolog i epilepto-

log, ale – przede wszystkim – wspa-
niała pisarka, wplatająca w swój świat 
przedstawiany w książkach zarówno 
fikcyjne postacie i wydarzenia, jak 
również elementy dobrze nam znane 
(choćby Brwinów, Stawisko i ziemie 
południowo – zachodniego Mazow-
sza). Jej książki czyta się w bardzo 
przyjemny, lekki sposób, trudno się 

od nich oderwać.
Dziękujemy wszystkim, którzy 

znaleźli czas na spotkanie z niezwy-
kłą pisarką. Wspólne chwile z całą 
pewnością spowodują czasowe braki 
na naszych bibliotecznych półkach – 
choć i tak książki Ałbeny Grabowskiej 
rzadko tam goszczą. Zwykle spędzają 
swój czas w domach Czytelniczek – 
podkreśla p. Krajewska.

Gminna Biblioteka Publiczna już 
teraz zaprasza na kolejne spotkanie 
autorskie, 11 maja br. (czwartek) 
godz. 18.30 gościem Biblioteki bę-
dzie p. Magdalena Witkiewicz. 

JW

W ostatnią środę marca uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stefanii 

Dziewulskiej w Ojrzanowie oraz Szko-
ły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Skułach odwiedził Andrzej Marek 
Grabowski - postać znana choćby 
z „Tik - Taka”...

Spotkania autorskie z Andrzejem 
Markiem Grabowskim były bardzo 
zabawne. Autor nie tylko promo-
wał własną twórczość, ale - przede 
wszystkim - zafundował dzieciom 
mnóstwo zabawy. Poprzez dialogi 

teatralne, pokaz znanych z telewizji 
pacynek i kukiełek oraz opowieści p. 
Grabowskiego publiczność poznała 

tajemnice produkcji programów te-
lewizyjnych oraz dowiedziała się, jak
powstają piosenki. Uczniowie bardzo
chętnie uczestniczyli w spotkaniach.
Uważnie słuchali wybranych frag-
mentów z książki „Instrukcja obsługi
pieska Jacusia”. Zaproszony Gość
bardzo chętnie odpowiadał na pytania
dzieci i rozdawał autografy.

JW

W lutym, dzięki uprzejmości Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Żabiej 

Woli, ceniony autor Krzysztof Piersa 
Gracz spotkał się z uczniami starszych 

klas szkoły Podstawowej im. Kawale-
rów Orderu Uśmiechu w Józefinie aby 
uświadomić im, jak niebezpieczne 
(lub po prostu nudne) mogą być - 
z pozoru ciekawe i rozrywkowe - gry 
komputerowe. W trakcie dyskusji nie 
negował potrzeby grania, ale zwracał 
uwagę na niewidoczną linię, dzielącą 
pasję od nałogu. Dawał przykłady na 
to, co gra może zrobić z zawładniętym 
nią człowiekiem.

Ewaluacja spotkania nie była po-

trzebna - po jego zakończeniu duża
grupa uczniów otoczyła autora, by
zaspokoić swą ciekawość lub pody-
skutować o swoich problemach zwią-
zanych z grami komputerowymi.

Po południu Krzysztof Piersa spo-
tkał się z rodzicami, którzy chcieli
dowiedzieć się czegoś o grach kom-
puterowych od praktyka, który potrafi
pokazać temat z niekoniecznie „szko-
leniowej” strony.

JW

Konkurs poetycki
Gmina Żabia Wola

ogłasza konkurs po-
etycki pt.: „Żabia Wola
– moja mała ojczy-
zna”.

W konkursie mogą
uczestniczyć wszyscy
twórcy, bez względu

na wiek i przynależność do literackich
organizacji. Tematyka wierszy powin-
na dotyczyć Gminy Żabia Wola.

Każdy autor może nadesłać

5 wierszy nigdzie dotychczas nie 
publikowanych. Celem konkursu 
jest promocja walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych gminy Żabia 
Wola oraz wzbudzenie zaintereso-
wania najbliższym otoczeniem. Mile 
widziane będą utwory nawiązujące 
do historii Gminy oraz ciekawych 
miejsc zlokalizowanych na jej te-
renie. 

Utwory należy dostarczyć, w za-
mkniętej kopercie z dopiskiem: kon-

kurs poetycki, do Gminnej Biblioteki 
Publicznej (ul. Warszawska 27), oso-
biście lub za pośrednictwem Poczty 
Polskiej. Termin nadsyłania utworów 
upływa w dniu 31 lipca br. 

Do prac należy dołączyć kartę zgło-
szeniową z danymi autora: imię i na-
zwisko, wiek i dokładny adres autora, 
e-mail, nr telefonu, oraz oświadcze-
niem o zrzeczeniu się praw autorskich 
i wyrażaniu zgody na publikację prze-
słanych utworów przez organizatora 

konkursu.
Regulamin oraz karta zgłosze-

niowa zostaną niebawem udo-
stępnione na stronie internetowej: 
www.biblioteka-zabiawola.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi we 
wrześniu 2017 r. Laureaci zostaną 
powiadomieni o terminie i miejscu 
wręczenia nagród i wyróżnień telefo-
nicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

KJ
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Warto zaglądać do Domu Kultury!
Szczególnie zapraszamy do śledze-

nia naszej strony internetowej www.
dkzabiawola.pl i prosimy o zapisanie l
się do naszego newslettera.

Nasza oferta jest urozmaicona 
i ulega ciągłym uzupełnieniom.

Zwykle Ci, którzy wyjdą z domu 
i wezmą udział w proponowanych 
przez nas wydarzeniach, nie narzeka-
ją, a wręcz są bardzo zadowoleni!

A co ostatnio i w najbliższym cza-
sie było i będzie godne polecenia? 
Pomijamy okres kolędowy, który już 
za nami, ale o karnawałowym balu 
kostiumowym warto powiedzieć; za-
bawa była przednia, goście swobod-
nie zakręceni i z wyjątkową inwencją 
twórczą.

W lutym gościliśmy Kubę Michal-
skiego, który podczas finisażu wy-
stawy Jana Drewicza wprowadził nas 
ciepłym barytonem i klasyczną gitarą 
w utwory Leonarda Cohena.

W marcu porwani zostaliśmy przez 
uroczego, młodego artystę Artura 

Gotza, brawurowego wokalistę i akto-
ra, który w satyryczny, lekki sposób, 
z udziałem świetnych instrumen-
talistów opowiadał o przywarach 
i zaletach rodu męskiego, podczas 
koncertu Mężczyzna prawie idealny. 
Koncert ten dedykowany był wszyst-
kim kobietom, a w szczególności 
autorkom wystawy Być kobietą z Sa-
lonu Pruszkowskiego.Wystawa ta jest 
i będzie dostępna w Domu Kultury do 
12 maja br.

Jako ciekawostkę potraktujmy in-
formację, iż nasze skromne, ale wy-
jątkowe i już 10 – letnie Mini Muzeum 
Żaby w I kwartale br. odwiedziło blisko 
200 turystów!
Co jeszcze było godnego uwagi?:
• 25 marca, godz. 17.00 - spektakl 

Bajki dla dorosłych -Teatru po dwu-
dziestej z Piaseczna, j

• 28 marca (podczas sesji rady Gmi-
ny) otwarcie wystawy przygotowa-
nej przez Andrzeja Jendrycha - Na-
sze ziemie na starych mapach, 

• 1 kwietnia  - tradycyjny Kiermasz 
wielkanocny w godz. 10.00 – 
13.30

• 8 kwietnia – dzieci obejrzały te-
atrzyk Calineczka o godz. 10.00

• Seniorzy spotykają się w czwartki, 
zwykle comiesięcznie. 6 kwietnia 
odbyło się tradycyjne Wielkanocne 
Jajeczko, połączone z wykładem 
dietetyka i chiropraktyka – Mariu-
sza Antonowicza.   

• 19 – 21 kwietnia – wyruszamy 
Szlakiem zamków i klasztorów – w
wycieczka na Jurę krakowsko-czę-

stochowską, do Krakowa, Łagiew-
nik, Tyńca, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wadowic.

• 22 kwietnia – Rodzinny Piknik ro-
werowy – zapraszamy rodziny do
udziału w zmaganiach sprawno-
ściowych i czasowych – będą na-
grody!
Majowy program jeszcze dopraco-

wujemy, ale już dziś zapraszamy 19
maja na koncert Hanki Wójciak, a 20
maja na kolejny Turniej piłki nożnej
o Puchar Wójta Żabiej Woli.

3 czerwca będziemy bawić się z na-
szymi pociechami nad Żabim Stawem
podczas Gminnego Dnia Dziecka.

Końcówka czerwca (23 – 24 VI)
należeć będzie do naszej historii.
W ramach obchodów 190- lecie Ża-
biowolskiego Dworku czekają nas
koncerty, spektakle teatralne i zabawa
podczas Nocy Świętojańskiej.

Zapraszamy serdecznie do uczest-
niczenia w proponowanych przez nas
wydarzeniach kulturalnych.

AL

Nowe pozycje Gminnej Biblioteki
Publicznej

Wszystkich Czytelników Gminnej
Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
czeka wiosenny prezent – na półkach
pojawiły się nowe książki! W tym
roku zakupionych zostało ponad
100 nowości wydawniczych, których

różnorodność powinna zadowolić
najwybredniejszych – od wielbicieli
literatury fantastycznej, po kryminał,
horror, powieści „lekkie, łatwe i przy-
jemne” i literaturę dziecięcą.

JW
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LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza – Zapisz się do newslettera!

Oczaruj mnie

Wyróżnienie dla ucznia naszej placówki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
z siedzibą w Żabiej Woli działa na te-
renie trzech powiatów: grodziskiego, 
sochaczewskiego i żyrardowskiego, 
a swoim zasięgiem obejmuje 10 
gmin, m.in. teren gminy Żabia Wola. 

W drugiej połowie 2017 roku (po 
wakacjach) LGD przeprowadzi kolejny 
nabór wniosków o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014-2020 oś LEADER, skiero-
wany do osób zakładających lub roz-

wijających działalność gospodarczą. 
W budżecie Stowarzyszenia prze-

widziane zostały również środki na 
tzw. granty, przeznaczone m.in. dla 
organizacji pozarządowych, których 
celem jest aktywizacja i integracja 
społeczności lokalnej. 

Na stronie internetowej Stowarzy-
szenia www.ziemiachelmonskiego.pl
można znaleźć bieżące informacje 
o terminach i zasadach naborów 
wniosków, planowanych spotka-
niach informacyjnych i szkoleniach 

dla wnioskodawców, a także linki do 
dokumentów, które należy wypełnić, 
ubiegając się o środki.

Pracownicy biura LGD prowadzą 
również indywidualne konsultacje 
dla osób zainteresowanych dofinan-
sowaniem, na które można umówić 
się telefonicznie pod numerem: 
46 858 91 51.

Jeśli chcą Państwo być na
bieżąco – zachęcamy do zapi-
sywania się do NEWSLETTERA
Stowarzyszenia LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego”, w tym celu należy wy-
pełnić zgłoszenie dostępne na stronie
www.ziemiachelmonskiego.pl. Zapra-
szamy do kontaktu!

AW

Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka im. KEN w Warszawie filia
w Grodzisku Mazowieckim od lat
zaprasza dzieci i młodzież uczącą
się w szkołach naszego powiatu, do
udziału w konkursie czytelniczym. Ce-
lem tego konkursu jest propagowanie
wśród dzieci i młodzieży zamiłowania
do literatury, rozbudzanie wyobraź-
ni, wrażliwości, ekspresji twórczej,
kształtowanie umiejętności logiczne-
go i zgodnego z zasadami ojczystego
języka opowiadania. Przez wiele lat
Biblioteka Pedagogiczna organizo-
wała konkurs na opowiadanie baśni,

bajek i legend pod hasłem: „Dawno, 
dawno temu...” Od 2015 roku konkurs 
nosi nazwę „Oczaruj mnie... polską li-
teraturą”

W Szkole Podstawowej im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Józefinie 
konkurs ten zawsze cieszył się dużym 
zainteresowaniem. W tym roku w eli-
minacjach szkolnych wzięło udział 44 
uczniów szkoły, z czego 16 zakwalifi-
kowało się do II etapu. Podczas etapu 
powiatowego prezentowało się 539 
uczniów z całego powiatu grodzi-
skiego. Uczniowie z Józefiny godnie 
reprezentowali szkołę zajmując nastę-

pujące miejsca: Maksymilian Bryła 
i Gabriela Skrzypkowska wywalczyli 
ex aequo II miejsce, Zuzanna Soko-
łowska III miejsce, a Antoni Sęczek, 
Łucja Staroń i Aleksandra Maciaszek 
otrzymali wyróżnienia.

Gabriela Skrzypkowska zaprezen-
towała swoją interpretację wiersza 
„Sprzątaczka” Doroty Gellner przed 
publicznością zgromadzoną w Cen-
trum Kultury w Grodzisku Mazowiec-
kim. Po występie udzieliła także wy-
wiadu radiu Bogoria.

AW

Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie
w ubiegłym roku przystąpiła do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu na Zielnik
zorganizowanego przez park miniatur
Minieuroland w Kłodzku, który odby-
wał się pod patronatem honorowym
Ministra Edukacji Narodowej – Anny
Zalewskiej. 

Do udziału w konkursie zgłosiło
się wielu uczniów placówki, zarówno
w kategorii klasowej jak i indywidu-

alnej. Prace były bardzo różnorodne, 
oryginalne i pomysłowe, wszystkie 
miały jednak wspólny mianownik- za-
miłowanie do przyrody. 

Zainteresowanie konkursem było 
duże, napłynęła wielka liczba prac 
z całej Polski.W kategorii indywidu-
alnej praca ucznia naszej szkoły Szy-
mona Stankiewicza z klasy IIb znalazła 
się w gronie wyróżnionych w I etapie 
konkursu. 

Jest to olbrzymi sukces nie tylko 
samego uczestnika, ale i nauczycieli 
placówki w Ojrzanowie, pokazuje bo-
wiem jak przekazywać ważne i niejed-
nokrotnie trudne treści, już na pierw-
szych etapach edukacji. Gratulujemy 
wychowawcy p. Joli Deć a także ro-
dzicom Szymona. 

Jak mówi mama Szymona – Od 
samego początku inspirowało nas 
samo miejsce czyli Minieuroland, 

gdzie pokazaliśmy naszym dzieciom 
nie tylko makiety najważniejszych 
budowli Europejskich, ale i różno-
rodność jednostek taksonomicznych, 
co dla nas miłośników przyrody stało 
się dodatkową wartością edukacyjną 
i estetyczną. Sami dostarczyliśmy 
więc pracę naszego syna.

BO
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Wczesne wspomaganie rozwoju w Skułach

Z działalności OSP Skuły

Wczesne wspomaganie rozwoju, 
to zintegrowany system oddziaływań 
profilaktycznych, diagnostycznych, 
leczniczo – rehabilitacyjnych i tera-
peutyczno – edukacyjnych, mający na 
celu pobudzanie i stymulowanie ru-
chowego, poznawczego, emocjonal-
nego i społecznego rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia u niego niepełno-
sprawności do czasu podjęcia nauki 
w szkole (od 0 do 8 r.ż.). 

W Szkole Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skułach dzieci objęte 
opieką w ramach wczesnego wspo-
magana rozwoju uczestniczą w terapii 
logopedycznej, zajęciach: logoryt-
micznych, terapii pedagogicznej, ko-
rekcyjno – kompensacyjnych, terapii 
ręki, zajęciach integracji sensorycznej 
oraz terapii psychologicznej

Koordynatorem wczesnego wspo-

magania rozwoju w Szkole Podstawo-
wej w Skułach jest p. Iwona Trojanow-
ska- surdologopeda.

Bogata oferta zajęć terapeutycz-
nych, różnorodne pomoce i kreatywni 
terapeuci są gwarancją, że rehabilita-
cja dzieci jest na najwyższym pozio-
mie.

Rodzice dzieci mają możliwość 
udziału w konsultacjach ze specjali-
stami, jak również w warsztatach or-
ganizowanych w szkole.

Celem warsztatów „Wczesne 
wspomaganie rozwoju mowy” zor-
ganizowanych w grudniu ubiegłego 
roku, było uzyskanie wiedzy o prawi-
dłowym rozwoju mowy dziecka oraz 
podniesienie świadomości rodziców 
o wpływie kompetencji komunikacyj-
nych na sukcesy edukacyjne dzieci. 
Program warsztatów obejmował na-

stępujące bloki tematyczne: etapy 
rozwoju mowy dziecka, rozwój mowy 
a sukcesy edukacyjne dzieci, prawdy 
i mity dotyczące rozwoju mowy dziec-
ka, czym zajmuje się logopeda?, pre-
zentacja ćwiczeń wspomagających 
rozwój mowy, propozycje gier i zabaw 
językowych stymulujących rozwój 
kompetencji komunikacyjnych.

W warsztatach organizowanych 
w szkole w Skułach mogą brać udział 
wszyscy zainteresowani rodzice, na-
uczyciele i opiekunowie dzieci. Na 
warsztaty wstęp jest bezpłatny.

Zachęcamy rodziców do udziału 
w warsztatach i szkoleniach, dzięki 
którym mogą zdobyć informacje oraz 
twórcze inspiracje, jak kreatywnie 
spędzać czas z dzieckiem wspoma-
gając jego rozwój.

IT

28 stycznia 2017r. to koniec i po-
czątek pewnej historii Ochotniczej
Straży Pożarnej w Skułach. Tego
dnia na godzinę przed rozpoczęciem
Walnego Zebrania odbyło się zebra-
nie zarządu, na którym dh. Wacław
Świdlicki po ponad 37 – miu latach

pełnienia funkcji prezesa OSP „prze-
kazał wartę” dotychczasowemu w-ce
prezesowi Wiolecie Świdlickiej.

Walne Zebranie przyjęło sprawoz-
dania i udzieliło zarządowi absoluto-
rium, a dotychczasowemu prezesowi
nadano godność „Prezesa Honoro-
wego”.

Podczas choinki noworocznej sło-
wa dh. Wacława „coś się kończy coś
się zaczyna”- znalazły zastosowanie
w oświadczynach dh. Tomka Boba-
ka, który przyklęknął i poprosił o rękę

Harmonogram warsztatów i szko-

leń dla rodziców w Szkole Podsta-

wowej w Skułach:

27.04.2017 r. „Doskonalenie•

techniki czytania - przegląd

metod”, szkolenie poprowadzi

pedagog p. Monika Drągowska

15.05.2017 r. „Gotowość szkol-• 

na – co każdy rodzic wiedzieć

powinien”, szkolenie poprowa-

dzi psycholog p. Małgorzata

Skorupińska

6.06.2017 „Gry i zabawy rucho-• 

we w ujęciu integracji senso-

rycznej”, szkolenie poprowadzi

terapeuta integracji sensorycz-

nej p. Marcin Minor

Serdecznie dziękujemy p. Wacławowi Świdlickiemu za wysiłek, który 
przez lata wkładał w wykonywanie obowiązków związanych z pełnieniem 

funkcji Prezesa Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skułach.

Życzymy zadowolenia płynącego 
z poczucia dobrze wypełnionych obo-
wiązków, a także wszelkiej pomyślno-
ści - zdrowia, pogody ducha dalszego 
zapału do aktywnego uczestniczenia 
w życiu Gminy i jej mieszkańców oraz 
satysfakcji z wykonywania trudnej misji, 
jaką jest praca w służbie społecznej.

swoją partnerkę Natalię. Oświadczyny 
zostały przyjęte- czekamy na ciąg 
dalszy.

WŚ
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Historię na mapach warto obejrzeć

Najlepsi „młodzi historycy” wyłonieni

Jak się prezentowaliśmy (albo jak
nas przedstawiano) przez kilka ostat-
nich stuleci? – można obejrzeć na
wystawie prezentowanej w Domu Kul-
tury w Żabiej Woli.

 Historię Naszych Ziem przedsta-
wiają m.in. stare mapy. Nasze Ziemie
to tereny obecnej gminy Żabia Wola,
a przez ponad dwa wcześniejsze wieki
– XVIII i XIX, gminy Skuły. Nigdy nie
było tu miasta czy choćby niewielkie-
go miasteczka. A jedynak na mapach
pojawiliśmy się bardzo wcześnie, za-
wdzięczamy to położeniu przy szlaku
ze stolicy Polski na Południe i Zachód
Europy.

Wystawa zatytułowana „Przez
stulecia z mapami. Siedem wieków
naszych wsi.”pokazuje nasze miej-

scowości umieszczane od XVIII wieku 
na mapach Polski przez kartografów 
głównie niemieckich i francuskich, 
a od XIX wieku przez polskich twór-
ców map. 

Mamy naprawdę powód do dumy! 
Nasze wsie liczą ponad 700 lat ! Ża-
bia Wola zaistniała na mapach już za 
panowania Sasów na polskim tronie. 
Kartograf z Drezna umieszcza ją na 
mapach obok Mszczonowa i Nadarzy-
na jako stację przeprzęgową (poczto-
wą) na szlaku do Warszawy. Francuski 
kartograf w służbie króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego obok nazwy 
Wesoła Wola umieszcza nazwę terenu 
„Żabianka”. Stąd wiemy kiedy XV- 
wieczna Wesoła Wola przekształciła 
się w Żabią Wole. Porównanie map 
sugeruje, że dziesiątki lat używano 
obu nazw.

Na wystawie znajdziemy kopie sta-
rych rycin przedstawiających działal-
ność poczty żabiowolskiej już w XIX 
wieku.

Mapy przemawiają – gdy się w nie 
wczytać. Radni i Sołtysi naszej gmi-
ny z zainteresowaniem zapoznali się 
z kartograficzną historią Naszych 
Ziem.

Otwarcie wystawy dla młodzieży 
szkolnej planowane jest 24 kwietnia. 
Organizatorzy z Domu Kultury i Zespół 
Historyczny mają nadzieję, że na-
uczyciele szkół gminnych skorzystają 

z okazji i ucząc tej „dużej historii” 
pokażą młodzieży również „historię 
mniejszą” – dzieje naszej Małej Oj-

czyzny – Gminy na starych mapach.
A.J.

Rozpisany wśród szkół gminy w Jó-
zefinie, Skułach i Ojrzanowie konkurs
pod nazwą „Ankieta młodego history-
ka” został właśnie rozstrzygnięty.

Jury pod przewodnictwem p. Bar-
bary Gradkowskiej Dyrektora Szkoły
w Skułach postanowiło nagrodzić na-
stępujące odpowiedzi:

W grupie szkół podstawowych:
Pierwsze miejsce: Wiktor Gębarski.
Drugie miejsce (exequo): Magda-

lena Drągowska i Julia Filipowicz.
Trzecie miejsce (exequo): Filip Ko-

rzeń, Aleksandra Wojtyniak i Natalia
Woźniak.

Przyznano także dwa wyróżnienia dla
Oskara Kulhawika i Filipa Filipowicza.

W grupie gimnazjalnej przyznano
pierwsze miejsce: Jakubowi Kuciń-

skiemu, drugie: Julii Kucharskiej.
Wyróżniono także dwie uczennice: 
Weronikę Baraniak i Natalię Skowro-
nek. Wręczenie nagród odbędzie się 
niebawem.

W niektórych odpowiedziach an-
kiety młodego historyka zawarte są 
ciekawe informacje o historii naj-
nowszej naszych ziem. Omówimy je 
w następnym numerze „Naszej Gmi-
ny”. Ogólne wrażenie po zapozna-
niu się z pracami sprowadza się do 
wniosku, że warto przybliżać dzieje 
naszych ziem, szczególnie młodemu 
pokoleniu. Wystawa w Domu Kultury 
w Żabiej Woli - niech będzie krokiem 
w tym kierunku.

Młodzi historycy próbowali m.in. 
dociec skąd się wzięła nazwa Huta 

Żabiowolska, jakie były losy osady 
tkaczy - Kotbus i odpowiedzieć na 
wiele innych pytań.

Ankieta pozwalała odpowiedzieć na 
poniższe pytania:

Gdzie były ostatnie młyny, ostatnie • 
wiatraki?
Kotbus i Grzegorzewice, co wiado-• 
mo o produkcji tkaniny u nas?
Skąd nazwa Huta Żabiowolska?•
Gdzie była najstarsza poczta?• 
Kiedy i u kogo pojawiły się pierw-• 
sze wynalazki np. elektryczność, 
samochody, telefony, traktory, wóz 
strażacki itp.?
Gdzie działali krawcy, rymarze, •
szewcy, kowale przed I i przed II 
wojną światową?
Kiedy nasze gminne drogi były • 
brukowane, kiedy ułożono pierwszy 
asfalt? 
Kiedy zaświeciła pierwsza latarnia?•
Co wiesz o różnych wydarzeniach •
m.in. pożarach, powodziach, epi-

demiach itp.?
Czy słyszeliście co u nas działo się •
w czasie I wojny światowej 1914-
1918?
Gdzie były najbliższe szpitale, czy •
w dworach lub plebaniach leczono 
chorych?? 
Co wiesz o tradycjach, gusłach, •
obyczajach i starych opowieściach 
w naszych wsiach?
Czy chciałbyś przytoczyć jakąś cie-•
kawą opowieść historyczną o na-
szej Gminie? 
A może Państwo spróbujecie odpo-

wiedzieć na któreś z pytań. Prosimy 
o podanie źródła, z którego czerpiecie 
swoją wiedzę udzielając odpowiedzi 
(np. opowiadanie przodka, informacja 
z książki, posiadany dokument, infor-
macja ze starej gazety, zapis w archi-
wum itp.) Zapraszamy- kierujcie swo-
je odpowiedzi do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Żabiej Woli.

AJ


