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Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli

Jeśli chcemy żyć lepiej 
w naszej gminie 
przeznaczmy na jej 
rozwój nasz podatek

Jeżeli nie jesteście Państwo za-
meldowani na terenie Gminy 
Żabia Wola, ale mieszkacie w 

naszej gminie, prosimy o złożenie 
swojego PIT-u za 2008r. w Urzędzie 
Skarbowym w Grodzisku Mazowiec-
kim ul. Daleka 11, tj. zgodnie ze swo-
im faktycznym miejscem zamieszka-
nia / a nie zameldowania /.
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Apel Wójta do mieszkańców.
Warto postarać się o płatności 
rolno-środowiskowe.
Bartoszówka- Skuły „ciąg 
dalszy odnowy”.
„Imieniny Józefa”.
 Świat w zasięgu ręki- Internet 
w gminie.
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Czy chcesz otrzymywać 
ostrzeżenia i informacje?
Ograniczenie zagrożenia wyk-
luczeniem społecznym.
W Domu Kultury w Żabiej Woli 
dużo się dzieje.
Kolarze podsumowują i jadą 
dalej. 
Wymyśl hasło na zbiórkę od-
padów.
Kompleks boisk sportowych w 
Józefinie.
Opieka nad zwierzętami.
W najbliższych tygodniach.

W tym numerze...

   Nr 9/2009, 

marzec 2009 r.    

Ukazuje się na terenie Gminy Żabia Wola

Nakład 2000 szt., egzemplarz bezpłatny

Żeby przynajmniej 
u nas było czysto
„Imieniny Józefa”

W    okresie Wielkiego Postu 
zabaw hucznych urządzać 
się nie powinno, ale aku-

rat imieniny Józefa, patrona  Stowa-
rzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” przypadają 
w tym okresie, więc pomyślałem, że 
mimo wszystko wyjątkowy dzień war-
to uczcić. Na imieniny przygotowuje 
się dobre jadło i trunki, oczekuje go-
ści, a jak tu kogokolwiek zaprosić, gdy 
ta nasza ziemia taka… brudna! 

cd na str. 3

Bartoszówka się 
odnawia

Plan Rozwoju Miejscowości Bar-
toszówka opracowany został w 
roku 2005, następnie zatwier-

dzony przez Radę Gminy i skierowa-
ny do wdrożenia. Uchwalono wówczas 
strategiczne kierunki rozwoju wskazując 
na działania przy pomocy których Bar-
toszówka i sąsiadujące Skuły osiągną 
zamierzone długofalowe cele. Miejsco-
wości te tworzą jeden z trzech obok Ża-
biej Woli i Żelechowa ośrodków rozwoju 
społeczno – gospodarczego Gminy Ża-
bia Wola. 

cd na str. 7

Zdrowych, Radosnych, Spokojnych Świąt Wielkanocnych 
oraz zasobnego koszyka ze święconką 

życzą naszym Czytelnikom 
Przewodniczący Rady i Wójt Gminy Żabia Wola

Oraz Zespół Redakcyjny „Naszej Gminy”

Płatności rolno-
środowiskowe

Zbliża się czas składania do biur 
powiatowych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 

wniosków o płatności rolno-środowi-
skowe. Dotyczą one zarówno rolników 
realizujących zobowiązania rolno-śro-
dowiskowe w ramach Planu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2004-2006 jak również 
tych, którzy przystąpili w minionym roku 
do realizacji działań rolno-środowisko-
wych w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007-2013.

cd na str. 7

Internet w gminie

Każdy zdaje sobie sprawę jak 
ważną rolę odgrywa w dzi-
siejszych czasach Internet. 

Można nazwać go „oknem na świat” , 
swoistą „kopalnią wiedzy ” korzystają 
z niego zarówno ludzie młodzi jak i 
starsi. Jedni używają go do komuniko-
wania się, inni szukają w nim informa-
cji lub rozrywki, niezależnie od wieku 
każdy znajdzie coś dla siebie.

cd na str. 7
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cd. ze str. 1

Jeśli chcemy żyć lepiej w naszej 
gminie przeznaczmy na jej rozwój 
nasz podatek

Składając PIT w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim je-
steście Państwo w zgodzie z przepisami prawa – art. 45 ust 1b ustawy  
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. 
Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami.), a jedno-
cześnie w ten sposób częścią swojego podatku zasilicie Państwo budżet 
Gminy Żabia Wola, w której mieszkacie i od której oczekujecie poprawy 
warunków życia.

Drodzy Państwo dochody naszej i innych gmin pochodzą różnych 
źródeł. Bardzo znaczącym dochodem jest udział gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych, czyli z PIT-u. Z informacji Ministerstwa 
Finansów wynika, że w 2009 roku udział w podatku PIT przekazywany 
gminom znacznie wzrośnie i będzie wynosił 36,72%. W związku z po-
wyższym mieszkańcy, którzy nie rozliczają się ze swoich dochodów oso-
bistych w  Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim, przekazują 
należny naszej gminie podatek do gminy czy miasta w którym faktycznie 
nie zamieszkują.

Mamy bardzo duże potrzeby inwestycyjne, do których należą przebu-
dowa dróg gminnych, budowa sieci wodociągowych, modernizacja stacji 
uzdatniania wody, budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, bu-
dowa gminnego przedszkola, dokończenie remontu Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia oraz budowa boisk sportowych. Ponadto należy zrealizować 
wiele obowiązkowych zadań wynikających z ustawy o samorządzie gmin-
nym, tj. utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, pomoc społeczna, 
kultura, sport, zapewnienie czystości i porządku publicznego, oświetle-
nie uliczne, czy gospodarka lokalami komunalnymi.

Tak więc, jeśli chcemy żyć  lepiej w naszej gminie, dajmy jej to, co 
możemy, czyli nasze  należne gminie udziały w podatku.

Co należy zrobić?
Zaktualizować swoje dane o miejscu zamieszkania.
Aby dokonać zgłoszenia wystarczy złożyć (wysłać pocztą) w Urzędzie 

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim deklarację aktualizacyjną NIP-3, 
w której to deklaracji możesz podać adres zameldowania i różny od nie-
go adres faktycznego zamieszkania na terenie Gminy Żabia Wola. Druk 
zgłoszenia aktualizacyjnego można pobrać w każdym Urzędzie Skarbo-
wym, Urzędzie Gminy  w Żabiej Woli lub na stronie internetowej: http://
www.mf.gov.pl

Mam nadzieję,  że przedłożony apel zostanie przyjęty ze zrozumie-
niem mając na uwadze zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
gminnej.

Wójt Gminy
Halina Wawruch

cd. ze str. 1

Warto postarać się o płatności 
rolno-środowiskowe

Właśnie teraz jest najlepszy czas, aby rolnicy, planujący wejście do 
programu od tego roku, zapoznali się z wymogami jakie należy spełnić, 
wybrali pakiety, które chcą realizować, rozważyli wszystkie za i przeciw, 
poznali korzyści i ewentualne skutki ujemne dla produkcji rolnej w swo-

im gospodarstwie. Właśnie marzec i kwiecień to najlepszy czas 
na  kontakt rolnika z doradcą rolno-środowiskowym, który do-

radzi i pomoże w sporządzeniu planu rolno-środowiskowego dostoso-
wanego do konkretnego gospodarstwa rolnego zakładającego realizację 
wybranych z programu pakietów. Na pewno warto również uczestniczyć 
w szkoleniach organizowanych w tym czasie przez doradców Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na których między innymi będzie 
przybliżana tematyka rolno-środowiskowa. 

Rolnik składając wniosek o płatność rolno-środowiskową po raz 
pierwszy w 2009 roku podejmuje zobowiązanie prowadzenia działalno-
ści rolniczej na tym samym areale przez 5 kolejnych lat. Wniosek rolno-
środowiskowy musi być zgodny z wnioskiem o płatności bezpośrednie, 
przy czym istotne jest, aby grunty na których jest realizowane zobowią-
zanie rolno-środowiskowe, były użytkowane przez rolnika przez cały 
okres realizacji planu. W przypadku gruntów dzierżawionych, co zdarza 
się dość często, należy do programu włączyć tylko te, których posiadania 
rolnik jest pewny. Pozwoli to uniknąć zwrotu płatności do działek, które 
ewentualnie mogą zostać wycofane z realizacji programu.

Chcąc zachęcić rolników do otrzymywania płatności rolno-środowi-
skowych przedstawię strukturę Programu rolno-środowiskowego. 

Składa się on z 9 pakietów. W każdym pakiecie są warianty rolno-śro-
dowiskowe, których wybór zobowiązuje do realizacji konkretnych szcze-
gółowych zadań. Wejście do programu wiąże się z pewnymi ogranicze-
niami, jednak rekompensowane to jest określonymi płatnościami.

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - 360 zł/ha gruntów ornych - ma 
na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Po-
lega na przestrzeganiu odpowiedniego zmianowania, ograniczeniu na-
wożenia, opracowaniu corocznie planu nawozowego. Pakietem objęte 
jest całe gospodarstwo rolne, a płatność rolno środowiskowa dotyczy 
tylko gruntów ornych.

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne – od 260 do 1800 zł/ha w zależności 
od rodzaju uprawy – polega na uprawie roślin, zgodnie z najlepszą wie-
dzą i kulturą rolną, przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitar-
ny roślin i ochronę gleby. W tym pakiecie należy stosować metody uprawy 
ekologicznej, bez chemicznych środków produkcji, zgodnie z krajowymi 
i unijnymi przepisami o rolnictwie ekologicznym. 

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone - 500zł/ha trwałego 
użytku zielonego - obejmuje ograniczenie nawożenia, ilości i terminów 
pokosów oraz intensywności wypasu. Nakłada obowiązek pozostawienia 
od 5 do 10% działki nieskoszonej.

Pakiet 4. i 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przy-
rodniczych poza obszarami Natura 2000 i na obszarach Natura 2000 – 
od 550 do 1370 zł/ha trwałego użytku zielonego - obejmuje ogranicze-
nie nawożenia, ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu. 
Podstawowym wymogiem uczestnictwa w pakiecie 4 lub 5 jest posia-
danie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez upoważnionego 
eksperta w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia realizacji zobowiąza-
nia rolno-środowiskowego. Tak więc rolnicy, którzy taką dokumentację 
zlecą w 2009 roku, będą mogli włączyć pakiet 4 lub 5 do zobowiązania 
rolno-środowiskowego w 2010 roku. Dobrą informacją dla rolników jest 
możliwość refundowania, wraz z pierwszą płatnością rolno-środowisko-
wą, w formie kosztów transakcyjnych zapłaty za przygotowanie takiej 
dokumentacji.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w 
rolnictwie – od 570 do 4700 zł/ha - dotyczy uprawy lokalnych lub starych 
odmian gatunków roślin uprawnych zagrożonych wyginięciem i gatun-
ków im towarzyszących lub pielęgnacja tradycyjnego sadu w zależności 
od wariantu.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 
w rolnictwie – od 320 do1500 zł/sztukę - polega na wspieraniu i utrzy-
maniu hodowli lokalnych ras bydła, koni, owiec oraz świń zagrożonych 
wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz objętych programem 
ochrony zasobów genetycznych.

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód – od 330 do 420 zł/ha – polega na upra-
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wie międzyplonów i ma na celu utrzymywanie roślinności na gruntach 
ornych w okresie między dwoma plonami głównymi, w celu zwiększenia 
udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym. Realizacja 
zadań tego pakietu ma znaczenie przeciwerozyjne, pozwala ograniczyć 
spływy powierzchniowe miogenów z pól do wód, a także  zwiększa  za-
wartości materii organicznej w glebie. Głównym obowiązkiem jest nie-
wznawianie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca.

Pakiet 9. Strefy buforowe - 40 do 110 zł/100 mb - polega na utrzy-
mywaniu istniejących stref buforowych i miedz śródpolnych, tworzących 
podłużne pasy roślinności, ograniczające zanieczyszczenia wód, prze-
ciwdziałające erozji oraz zwiększające różnorodność biologiczną tere-
nów rolnych.

Wszystkie informacje dotyczące tego programu określa rozporządze-
nie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Program rolno-środowiskowy” objętego PROW na lata 
2007-2013 (Dz.U.2008, Nr 34, poz. 200). Z planu prac legislacyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w marcu br. ukaże się ko-
lejne rozporządzenie w tej sprawie, które doprecyzuje przepisy dotyczą-
ce wprowadzenia wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). 
Planowana jest także zmiana degresywności za poszczególne pakiety, 
zmiana zasad łączenia pakietów, powiązanie rolnictwa ekologicznego na 
trwałych użytkach zielonych z produkcją zwierzęcą a także ograniczenie 
przejścia z programu rolno-środowiskowego 2004-2006 na 2007-2013. 
Ministerstwo Rolnictwa planuje również w marcu zmienić rozporządze-
nie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji 
przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt 
oraz zawartości planu tego działania, czyli dotyczy to uczestników pro-
gramu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2004-2006. Planuje się 
wprowadzenie we wzorze wniosku rolno-środowiskowego dodatkowej 
kolumny umożliwiającej wpisanie liczby pełnych sezonów wegetacyjnych 
uprawianych drzew w pakiecie S02 Rolnictwo ekologiczne.  Zachęcam do 
skorzystania z PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO w ramach PROW 
na lata 2007-2013.

Przemysław Borowy

cd. ze str. 1

Bartoszówka się odnawia 
i Skuły też

Plan Rozwoju Miejscowości zawiera cztery cele strategiczne:
Podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców.
Rozwój infrastruktury  technicznej.
Rozwój przedsiębiorczości.
Podnoszenie poziomu i standardu życia mieszkańców.
 
Aktualność Planu oceniono 2 marca 2009r. w trakcie obrad zespo-

łu osób sprawujących funkcje społeczne bądź zawodowe istotne dla tej 
społeczności. Dokonano wnikliwej analizie i oceny dokonań jak również 
potrzeb i możliwości, oddolnego, sprawczego, wpływania na dalszy roz-
wój wsi.  Skorzystano z uprzejmości księdza proboszcza Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skułach. Ksiądz Sławo-
mir Bogdanowicz gościł na Plebanii aktywistów zaproszonych do narady, 
aktywnie uczestniczył w dyskusji, oferując swoje możliwości, a także wy-
nikające z doświadczenia życzliwe rady w omawianych zagadnieniach.

Realizując cel strategiczny stałego podnoszenia poziomu edukacji 
mieszkańców podjęto budowę boiska sportowego. W sąsiedztwie bu-
dynku komunalnego i stacji uzdatniania wody urządzone boisko stanowi 
zaplecze rekreacyjno-sportowe dla miejscowej ludności i młodzieży. Wy-
grodzono je wysoką siatką by ograniczyć ucieczki piłki. Igrzyska spor-

towe o Puchar Wójta zgromadziły już licznych lokalnych sympatyków 
sportu, nie tylko w charakterze kibiców. Pani Barbara Gradkowska za-
dbała o przygotowanie koncepcji placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Skułach. Społeczna inicjatywa budowy ronda w Skułach doczekała się 
realizacji. Inwestycja powiatowa wspierana finansowo przez nasza Gmi-

nę znacząco zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników 
skrzyżowania a także poprawiła estetykę tego fragmentu Skuł. Stan tech-
niczny dróg również uległ poprawie, w kierunku Bolesławka utwardzono 
drogę gminną, oraz w stronę Piotrkowic i do Żabiej Woli położona zo-
stała nowa nakładka asfaltowa. Chodnik w obrębie ronda, nowy parkan, 
tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zmieniają wygląd estetyczny miejscowości. Zatoki dla komunikacji pa-
sażerskiej uzupełnione zostaną przystankami autobusowymi. Potrzebna 
jest jeszcze ogólno dostępna tablica informacyjna, poprawa oświetlenia 
ulicznego, ścieżka edukacyjna bazująca na zasobach naturalnych i przy-
rodniczych terenu, szeroka oferta kulturalna świetlicy środowiskowej 
przy wykorzystanych już możliwościach w Domu Strażaka, oraz wykona-
nie wielu innych zadań, które nie straciły aktualności.

Najważniejsze jest wskazanie lokalizacji oczyszczalni ścieków ko-
munalnych w tym rejonie. Duże zainteresowanie zmianą przeznaczenia 
gruntów na cele budowlane wymusza w pierwszej kolejności wyznacze-
nie po przeprowadzeniu badań specjalistycznych terenu dla oczyszczalni 
z prawidłową logistyką.

Terenu, który nie wzbudzałby społecznych protestów. Do tego czasu 
zawieszone zostaną procedury planistyczne.

Dyskusje zorganizowane dla oceny aktualności Planu Rozwoju Miej-
scowości Bartoszówka satysfakcjonowały uczestników, wniosły do Planu 
następne zadanie, bez potrzeby rezygnacji z już  zaplanowanych. Przy-
jęty Plan jest wdrażany. W jego realizacji uczestniczą także mieszkańcy. 
W celu podnoszenia standardu życia na wsi stawia zadnia do wspólnego 
działanie, wspierania, aktywizacji oraz integracji środowiska. Zgodni z 
tym byli wszyscy uczestnicy dyskusji. Zaproszenie Wójta Gminy na deba-
tę przyjęli Barbara Gradkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skułach, Izabela Rylska – sołtys wsi Skuły, Zofia Owczarek 
– Sekretarz Gminy, Ewa Bartczak i Wacław Świdlicki - radni z obwodu 
Bartoszówka i Skuły, Ksiądz Sławomir Bogdanowicz - Proboszcz Parafii w 
Skułach, Edward Michałowski - członek Rady Stowarzyszenia LGD „Zie-
mia Chełmońskiego”, Dariusz Mirgos - mieszkaniec wsi Skuły, Dominik 
Michałowski - druh  strażak OSP Skuły.

Na kolejnym spotkaniu przedyskutowana zostanie nowa oferta waka-
cyjnego wypoczynku dla dzieci z sąsiedztwa tych miejscowości.

Zofia Owczarek
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cd. ze str. 1

„Imieniny Józefa”
Na posiedzeniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania postanowi-

liśmy, że na te imieniny patrona najpierw posprzątamy. Byłoby pięknie, 
gdyby się udało we wszystkich gminach, które są naszymi członkami /
Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin i Żabia 
Wola/, ale w końcu postanowiliśmy obchody „Imienin Józefa” potraktować 
pilotażowo i posprzątać wsie położone wokół Ku-
klówki, gdzie Chełmoński mieszkał. A są to tereny 
należące do  gmin Grodzisk, Radziejowice i Żabia 
Wola, więc w dużym uproszczeniu mogę napi-
sać, że połowa członków Stowarzyszenia została 
zaangażowana w akcję. Właściwie to nawet wię-
cej, bo przyłączyli się do niej mieszkańcy gminy 
Teresin, między innymi zastępca Wójta: Marek Jaworski i nasz kochany 
wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”: Tadeusz Szy-
mańczak. Wielka pomoc w organizacji obchodów okazał jak zwykle Urząd 
Gminy w Żabiej Woli oraz sołtysi.

Dzień „Imienin” był jednocześnie pierwszym dniem wiosny. Przypadł w 
sobotę i rozpoczął się pogodą jakby zamówioną do pracy na świeżym po-
wietrzu. Świeciło słońce, powiewał wiatr, a w powietrzu czuć było zapach 
najpiękniejszej pory roku. 

Na głównej zbiórce uczestników „Imienin Józefa” w Bieniewcu zjawiło 
się około 20 osób, dodatkowo swoje wsie sprzątali także mieszkańcy Ma-
kówki, Wężyka, Grzymka  i Osowca. Wieś Adamów reprezentowała tylko 
jednak osoba, ale za to posprzątała wstyd reprezentacyjny, bo zalegają-
cy przy ruchliwej drodze między Kuklówką i Adamowem. Posprzątaliśmy 
pięknie tereny wokół zalewu w Grzymku i przy drodze z Oddziału do Ku-
klówki. 

Ci wszyscy, którzy przejeżdżali tamtędy w sobotę około 14.00 na pew-
no widzieli przy drodze mnóstwo worków z odpadkami. Zniknęły około 
16.00, bo sprawnie zabrała je firma SIRCOM, która w ten sposób bardzo 
pomogła nam uczcić „Imieniny JÓZEFA”. Panu Stanisławowi Zajączkow-
skiemu, właścicielowi SIRCOMU, bardzo za to dziękuję.

I tak pierwszego dnia wiosny o 17.00 mogliśmy dojechać do Kuklówki 
na główne obchody imienin czystymi traktami, podziwiając piękne mazo-
wieckie pejzaże nie zeszpecone walającymi się śmieciami. 

„Jak długo będzie tak uroczo?” – zastanawiałem się…
Ta myśl towarzyszyła chyba wszystkim, którzy rano sprzątali, a na-

stępnie spotkali się podczas imieninowego ogniska w Kuklówce. Byli-
śmy gośćmi proboszcza miejscowej parafii, który udostępnił nam wiatę 
z miejscem na ognisko. W dole szumiała rzeka, a my wciąż gadaliśmy o 
śmieciach. 

Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy opowiadania pana Michała Miko-
łajczyka z Organizacji Odzysku REKOPOL, o tym jak radzić sobie z proble-
mem odpadów w mieszkaniu i co pożytecznego można zrobić z plastiku, 

kartonu, bio odpadów i mnóstwa innych rzeczy które nazywamy 
„śmieciami”, a powinniśmy: „ cennymi surowcami”. Były też za-

gadki i mały eko-konkurs z nagrodami: torbami na zakupy i zgniatacza 
mi do butelek PET.

Przy okazji chciałbym podziękować Organizacji Odzysku REKOPOL za 
pomoc w organizacji „Imienin”.

Później było raczej wesoło, choć rozmawialiśmy i o łobuzach, którzy 
przy drodze zostawiają całe reklamówki z odpadkami, ale również  sta-
raliśmy się dociec, kto jest właścicielem sporej liczby damskiej bielizny 
znalezionej przy drodze w okolicach Kuklówki. Pojawił się też wątek mało 
myślących użytkowników dróg, którzy po prostu wyrzucają przez okno to, 
co im akurat w wozie zawadza. 

Myślą może, że jeden odpadek, to drobiazg?
Problem w tym, że w ten sam sposób rozumują  tysiące osób i tak do-

rabiamy się właśnie „Rzeczy Pospolitej Śmieciowej”. A najgorzej, że godzi-
my się na to, by taka była ta nasza 
Polska, a w niej maleńka „Ziemia 
Chełmońskiego”, bo uważamy, 
że zbieranie śmieci to nie nasza 
sprawa.

Z drugiej strony mam jednak 
nadzieję, że Ci którzy to czytają i 
przyznają mi rację, wezmą czyn-
ny udział w przyszłorocznych 
„Imieninach Józefa”. I że będą je obchodziły wszystkie gminy ze Stowa-
rzyszenia.

Chociaż z drugiej strony największym sukcesem byłoby to, gdybyśmy 
my, mieszkańcy, sami czuli potrzebę sprzątania bez słuchania wielkich 
apeli i ogłaszania akcji. Raz na jakiś czas weźmy na spacer torbę i pozbie-
rajmy to, co ktoś wyrzucił przy naszej drodze, czy pobliskim lesie. 

Podobno gdyby upakować na TIRY wszystkie sprasowane śmieci, które 
każdego roku powstają w Polsce i ustawić te ciężarówki jedna za drugą, 
to kolejka pojazdów miałaby długość od Warszawy do Lizbony i jeszcze 
dalej, jakieś półtora tysiąca kilometrów w głąb Atlantyku. Pewnie te nasze 
śmieci zebrane na Ziemi Chełmońskiego niewiele by znaczyły w dziele 
skrócenia kolejki, ale przynajmniej u nas, byłoby czysto!

Witold Czuksanow

cd. ze str. 1

Świat w zasięgu ręki 
- Internet w gminie

Obecnie realizowana jest inwestycja, mająca na celu wybudowa-
nie brakującej infrastruktury teleinformatycznej.

Część nowych abonentów została już włączona, pozostali miesz-
kańcy, którzy mają wybudowane przyłącze, lecz nie podpisali jesz-
cze umowy o abonament, mogą zwrócić się do pracowników TPSA, 
którzy po załatwieniu formalności, zajmą się podłączeniem instalacji 
wewnątrz budynku.

Telefony kontaktowe w tej sprawie:
p. Konrad Aleksandrowicz- 504 161 529
p. Jacek Jaźwiecki- 504 161 509
Dla mieszkańców, którzy od niedawna zamieszkują teren naszej 

gminy, bądź dopiero teraz zdecydowali się na podłączenie telefo-
nu czy Internetu uruchomiona została specjalna skrzynka mailowa : 
RC.BBEnowiklienci@telekomunikacja.pl na którą należy wysyłać maile 
zgłoszeniowe. Powinny one zawierać: adres do korespondencji oraz 
numer ewidencyjny działki, na której chcą Państwo mieć wybudo-
wane przyłącze. Osoby, które nie pamiętają numeru ewidencyjnego 
działki mogą zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie pracownicy udzielą 
potrzebnych informacji bądź wyślą zgłoszenie w Państwa imieniu.



5NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 9/2009

Rozpoczęcie prac budowlanych w Osowcu i Wycinkach Osowskich, 
prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w pierwszej połowie 2009 roku. 
W dalszym ciągu telekomunikacja jest w trakcie zbierania zgód, na 
„przejście” przez posesje prywatnych właścicieli. Apelujemy więc do 
osób , które nie wyraziły jeszcze zgody: pomóżmy sobie nawzajem, 
sprawmy by wszystkim nam żyło się łatwiej, nie odbierajmy naszym 
sąsiadom możliwości korzystania z telefonów stacjonarnych i Inter-
netu.

K. Pawlak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej na rzecz dzieci niepełnospraw-

nych
Nowym zadaniem realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żabiej Woli jest pilotażowy Program „Uczeń na wsi”. 
Celem Programu jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia 
przez niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na wsi. 

Pomoc finansowa na rzecz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 
w ramach programu „Uczeń na wsi” daje możliwość zakupu rzeczy 
niezbędnych dziecku do prawidłowego rozwoju i nauki, na które 
zwykle brakuje pieniędzy w budżecie tych rodzin.

Program realizowany jest na terenie kraju od 1 września 2007 do 
30  czerwca 2010 roku. Gmina Żabia Wola przystąpiła do jego wdra-
żania od września 2008 roku. 

Przyznana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pomoc finansowa w ramach Programu, obejmu-
je następujące koszty:

1. Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, 
np. biurko, encyklopedie, słowniki. 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie 
sprawności fizycznej lub psychicznej, np. obóz rehabilitacyjny

3. Związane z dostępem do Internetu, w tym instalacja i abona-
ment

4. Kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz 
kursów językowych 

5. Wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych np. wy-
cieczki

W przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych przyznawana 
pomoc finansowa może obejmować dodatkowo: opłaty za naukę, 
zakwaterowanie oraz dojazdy do szkoły.

Zgodnie z Umową zawartą z Państwowym Funduszem Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych Gmina otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 42.476,00. W wyniku prowadzonej akcji informacyjnej 
do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 47 wniosków o przyznanie 
dofinansowania. 

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych przekazują rachunki z zakupu przedmiotów uła-
twiających naukę, są to najczęściej: ubrania i buty sportowe, biurka, 
książki. W pierwszych dniach marca nastąpiła refundacja wydatków 
na wskazane przez wnioskodawców (rodziców) konta bankowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje przystąpić do ko-
lejnego etapu realizacji Programu. Wyrażamy nadzieję, że Państwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzieli naszej 
Gminie większą kwotę pieniędzy niż w bieżącej edycji. 

Teresa Fabiszewska

Fundusz alimentacyjny działa
1 października 2008 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( 
Dz. U. nr 192, poz. 1378 ze zm. ), której realizacją zajmuje się Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być 
także alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli 
egzekucja alimentów jest bezskuteczna. 

Dziecko posiada prawo do świadczenia niezależnie od tego czy 
rodzic  wychowuje je samotnie czy zawarł kolejny związek małżeński 
lub żyje w nieformalnym związku. A także w przypadku gdy mąż/
żona nie płaci zasądzonych alimentów (rodzic zobowiązany do ali-
mentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie 
jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świad-
czenia z Funduszu Alimentacyjnego). 

Świadczenia z Funduszu przysługują dziecku:
- do ukończenia przez nie 18 lat. 
- do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole 

lub szkole wyższej posiadające orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów( 
bez względu na wiek dziecka).

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesię-
cy przed złożeniem wniosku o świadczenie z Funduszu komornik 
nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 
zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji musi być 
potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem komornika sądowe-
go, które można uzyskać samemu lub występując o jego uzyskanie 
przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek po-
mocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z Fun-
duszu Alimentacyjnego. 

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona 
w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia 
z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z 
sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej 
instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji 
zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji. 

Dochód uprawniający do świadczeń.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny mie-

sięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym 
okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 
2008 r. do 30 września  2009 r. brany jest pod uwagę dochód uzy-
skany przez członków rodziny w 2007 r.

Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, 
dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich człon-
ków rodziny w roku 2007, przez 12, czyli przez liczbę miesięcy w 
roku, a następnie przez liczbę członków rodziny. 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w kwocie 

bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 
500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.
Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, 

trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następne-
go roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą 
składać już od 1 sierpnia. 
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W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za październik nastąpi do dnia 31 października. 
od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Teresa Fabiszewska

O samorzadowym 
informatorze SMS
W trosce o posiadanie najważniejszych informacji przez miesz-

kańców naszej Gminy, postanowiliśmy zapytać, czy byliby Państwo 
zainteresowani otrzymywaniem darmowych informacji w postaci 
wiadomości SMS z Gminy.

Wysyłane przez Gminę wiadomości drogą SMS-ową, umożliwią 
skuteczne i szybkie dotarcie informacji do każdego obywatela, któ-
ry posiada telefon komórkowy i zarejestruje się w systemie. Aby się 
zarejestrować wystarczy wysłać SMS pod wskazany numer telefonu, a 
od tego momentu otrzymywać będą Państwo bezpłatnie wiadomości 
SMS z informacjami np. o:

awariach np. brak prądu, brak gazu, brak wody, zamknięta droga, • 
zagrożeniach np. wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy• 
czasie otwarcia placówek np.: urzędów, ośrodków zdrowia• 
imprezach kulturalnych i sportowych• 
Oraz o innych wydarzeniach.

Coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycz-
nych, katastrof, poważnych awarii oraz innych zagrożeń – zdeter-
minowało powstanie Systemu „Samorządowy Informator SMS”, któ-
ry służy do szybkiej i skutecznej komunikacji między Gminą, a jej 
mieszkańcami. Umożliwia on przekazanie, w bardzo krótkim czasie 
rzetelnych informacji o możliwych zagrożeniach każdemu obywate-
lowi zarejestrowanemu w systemie. Informacje są wysyłane z wyprze-
dzeniem i dają Państwu szansę, by podjąć odpowiednie działania.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że to Państwo sami podejmą de-
cyzję, czy chcą otrzymywać od Gminy wiadomości SMS. W każdej 
chwili można również zrezygnować z otrzymywania informacji wysy-
łając SMS o odpowiedniej treści pod wskazany numer telefonu. Re-
jestrując się bądź wyrejestrowując się z systemu poniesiecie jedynie 
koszt wysłania standardowej wiadomości SMS.

Z tego też względu prosimy by zainteresowani zgłaszali się do 
Urzędu Gminy drogą telefoniczną (0 46) 857 81 81, mailową: 

- urzad@zabiawola.pl lub osobiście do Kancelarii Urzędu (pokój 
5)oraz do sołtysa w swoim sołectwie. Przystąpienie do INNOWACYJ-
NEGO systemu teleinformatycznego „Samorządowy Informator SMS” 
uzależnione jest od zainteresowania naszych mieszkańców czyli od 
z liczby zgłoszeń, które wpłyną do Urzędu Gminy do dnia 15 maja 
2009 r.

Zofia Owczarek

EFEKTY UZYSKANE Z REALIZACJI 
PROJEKTU „Ograniczanie zagro-
żenia wykluczeniem społecznym 
młodzieży Gminy Żabia Wola”

Projekt wdrażany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Żabiej Woli przynosi efekty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli od 1 kwietnia 
do 31 grudnia 2008 roku realizował projekt „Ograniczanie zagroże-
nia wykluczeniem społecznym młodzieży Gminy Żabia Wola”. Był on 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem 
społecznym w naszej gminie były prowadzone w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej i miały pomóc w kształtowaniu warunków sprzy-
jających powstawaniu więzi społecznych oraz w aktywizowaniu lokalnej 
społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. 

Radzenie sobie ze stresem oraz postępowanie w sposób asertyw-
ny jest w życiu bardzo ważne i przydatne, dlatego od lipca do grudnia 
organizowano zajęcia terapeutyczne pomagające zdobyć te umiejętno-
ści. Dla młodych ludzi, którzy z przyczyn finansowych mają ograniczony 
dostęp do dóbr kultury i sportu zorganizowano wiele zajęć, w sierpniu 
odbyła się także wycieczka krajoznawczo-integracyjna do Krakowa oraz 
impreza integracyjno-środowiskowa pod hasłem „żyj zdrowo”. 

W celu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży z rodzin ko-
rzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorga-
nizowano również zajęcia taneczne pod kierunkiem wykwalifikowane-
go instruktora. Lekcje tańca nowoczesnego nie tylko zainteresowały 
młodzież, ale także zintegrowały tą grupę. Młodzi ludzie biorąc udział w 
wyczerpujących fizycznie treningach skutecznie odreagowują stres oraz 
rozładowują napięcie psychiczne. W ramach podsumowania Projektu w 
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józefinie odbyło się spotkanie 
wigilijne.

 Realizacja Projektu przynosi zamierzony efekt w postaci zmiany po-
staw młodych ludzi. Pożytecznie spędzany czas wolny  w perspektywie 
prowadzi do ograniczenia negatywnego zjawiska jakim jest wykluczenie 
społeczne. Zasadne i celowe jest więc kontynuowanie opisanych działań, 
a także poszerzenie katalogu zadań i powiększenie kręgu odbiorców.

Koordynator Projektu: Elżbieta Kwiatkowska

INFORMACJA !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że osoby, 

które złożą po 1 listopada 2009 r. wniosek o ustalenie prawa do jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” oraz dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka będą miały obowiązek 
dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie o objęciu kobiety opieką me-
dyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wnioski złożone 
bez w/w zaświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej w żabiej woli informu-
je, że wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej 
realizowane będą wyłącznie przelewem bankowym w związku z powyższym 
prosimy o niezwłoczne dostarczenie do naszego ośrodka numerów kont 
bankowych w godzinach pracy ośrodka tj.:  poniedziałki w godzinach 9 – 17 
a od wtorku do piątku w godzinach 8 – 16.

Teresa Fabiszewska
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W DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI:
Dla najmłodszych...

Działania Domu Kultury w Żabiej Woli służą mieszkańcom gminy, w 
różnoraki sposób- na co dzień i o od święta. Na jego terenie organizuje 
się zarówno koncerty, kursy językowe, występy teatralne, jak również 
szkolenia rolnicze i kursy prawa jazdy. Wykorzystywane są także pro-
pozycje i ciekawe pomysły mieszkańców gminy.

Mieszkanki gminy były zainteresowane zorganizowaniem zajęć 
ogólnorozwojowych (plastyczno – umuzykalniających) dla dzieci w wie-
ku 3-4 lat, które są zbyt małe, by uczęszczać do szkoły. Po krótkiej 
dyskusji w Domu Kultury postanowiono spróbować. Na spotkaniu orga-
nizacyjnym stworzono grupę, złożoną z kilkunastu dzieci.

Pracy z najmłodszymi podjął się Marcin Minor – artysta malarz, te-
rapeuta i artreterapeuta, zajmujący się diagnozą oraz terapią integracji 
sensorycznej, jak również – co najważniejsze – mający duże doświad-
czenie w prowadzeniu zajęć dla dzieci i  lubiący swoją pracę (więcej na 
ten temat na www.mamami.pl). 

Pierwsze spotkania pokazują, że nasze zajęcia są potrzebne. Dzieci, 
będąc pod fachową opieką, uczą się poprzez zabawę, zaś ich opiekunki 
mają chwilę dla siebie, mogą zawrzeć nowe znajomości, w spokoju po-
czytać gazety w czytelni, skorzystać z biblioteki… To też jest ważne.

....i dla najstarszych

Bal Karnawałowo – Walentynkowy dla członków Klubu Seniora za-
chwycił muzyką (tańcom i śpiewom nie było końca) w wykonaniu Sta-
nisława Kakietka, który założył na tę okoliczność niezwykle gustowne 
sombrero. Wszyscy goście słuchali i nucili znane z dawnych lat piosen-

ki. Niektórzy goście pokazywali swoje umiejętności na parkiecie, inni 
przy „małej czarnej” lub tradycyjnej herbacie rozmawiali i wspominali 
dawne czasy… Beztroskie twarze podczas Walentynkowego Wieczoru 
pokazują, że nie wiek ciała, a „młody” duch liczy się wówczas, gdy czło-
wiek chce się bawić, widać to na przykładzie naszych  żabiowolskich 
Seniorów!

We wtorek, 10 marca 2009 roku w Domu Kultury w Żabiej Woli, od-
było się bardzo uroczyste spotkanie członków Klubu Seniora. Wszak i 
okazja była niecodzienna: Dzień Kobiet!

Wszystkich przybyłych na uroczystość przywitał Stefan Rusinowski 
– prezes Klubu. Złożył on życzenia wszystkim Paniom, wręczając każ-
dej symboliczny kwiat… Mężczyźni, biorący udział w spotkaniu również 
zostali obdarowani życzeniami z okazji Dnia Mężczyzny. Nie obyło się 
bez śmiechu i słodkiego poczęstunku.

Tego samego dnia odbyło się pasowanie na Seniora. Kandydatka na 
to stanowisko musiała przejść ważny test odwagi, polegający na spo-
życiu tajemnej mikstury. Po pozytywnej weryfikacji testu i podpisaniu 
„cyrografu” otrzymała ona specjalną „Kartę Klubowicza”, świadczącą o 
tym, iż nowa członkini jest pełnoprawną Seniorką.

Krótko mówiąc – było wesoło.

Nasi mali plastycy
Wśród uczniów szkół naszej gminy są dzieci, przejawiające duże 

zdolności plastyczne. Ich prace bardzo często goszczą na wystawach 
w Domu Kultury. Tak też stało się z pracami, które nadesłano do nas w 
ramach Gminnego Konkursu Plastycznego – imprezy wpisanej na stałe 
w harmonogram pracy Domu Kultury.

W 2008 roku ogłoszono trzy etapy konkursu: „Pejzaż jesienny”, 
„Kartka świąteczna” i „Ozdoba świąteczna”. Duża ilość pięknych prac 
sprawiła, że wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Po długich ob-
radach laureaci wszystkich etapów konkursu wyłonieni, przez jury zło-
żone z doświadczonego artysty malarza, Marcina Minora oraz Danuty 
Wiczuk – Nowajczyk, dyrektor Domu Kultury  zostali wyróżnieni pa-
miątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Mamy nadzieję, że kolejne etapy konkursu, planowane na bieżący 
rok, spotkają się z równie dużym odzewem. 

Piękno nieznanych Ojczyzn
Od lutego 2009 roku w czytelni Domu Kultury w Żabiej Woli można 

oglądać wystawę zdjęć Bogumiła Rzuciło – znanego podróżnika i pilota 
wycieczek. Podróżując dookoła świata fotografował Amerykę Łacińską, 
Karaiby, Bliski Wschód, Indie, Nepal, Nową Zelandię, Wiet-
nam, Filipiny, Iran. 
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Podróże to jego sposób na życie. Jak sam mówi: „ta moja pasja 
zaczęła się w trakcie oglądania filmów Tony Halika i Elżbiety Dzi-
kowskiej. Pomyślałem sobie, skoro oni mogą, dlaczego nie ja”. W 
latach 1985 – 1989 uczył się hiszpańskiego i przez cztery lata czy-
tał wszystko, co dotyczyło historii i geografii tego rejonu świata.  
W 1993 roku stał się członkiem Towarzystwa Eksploracyjnego w War-
szawie. Ożenił się z obywatelką Ekwadoru i razem mieszkają w Polsce.

Pozostałością jego podróży są – oprócz niesamowitej wiedzy o świe-
cie – wspaniałe fotografie, przedstawiające nieznane miejsca, ludzi, 
tradycje i rozwój cywilizacji… Tym bardziej zapraszamy do zwiedzenia 
wystawy, która pokazuje życie mieszkańców krajów tak mało jeszcze w 
Polsce znanych

 Dzieci muzykują
Od dawna w murach Domu Kultury w Żabiej Woli młodzież naby-

wa umiejętności, pozwalające na rozwój ich talentów i zainteresowań. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne zajęcia plastyczne 
i muzyczne, prowadzone kilka razy w tygodniu. Dzieci uczą się tam gry 
na instrumentach klawiszowych oraz zasad rytmiki i śpiewu.

Aby wykorzystać ogromny potencjał, drzemiący w naszej młodzieży 
a jednocześnie pokazać jej umiejętności, na dużej sali Domu Kultury 
można było zobaczyć popisy młodych muzyków i wokalistów. Jeden 
z koncertów, którego tematem były kolędy i pastorałki, odbył się na 
początku lutego bieżącego roku. 

Koncert zapoczątkowały występy uczniów Krzysztofa Kaczmarka, 
uczącego w Domu Kultury gry na instrumentach klawiszowych. Zgro-
madzona przy zastawionym stole publiczność miała okazję nie tylko 
wysłuchać kilkunastu tradycyjnych kolęd, ale również poczęstować się 

ciastem, napić kawy i herbaty… Nastrój, stworzony przez Da-
nutę Wiczuk – Nowajczyk oraz Halinę Krajewską (wspaniale 

przystrojona sala, poczęstunek oraz możliwość wysłuchania koncer-
tu), był bez mała wigilijny…

Na scenie wystąpił zespół dziecięcy „Kumkumy” - prowadzony 
przez Ewę i Marcina Minorów. Dzieci zaśpiewały kilka znanych kolęd 
i pastorałek, grupa ta reprezentowała Dom Kultury w Żabiej Woli pod-
czas I etapu XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księ-
dza Kazimierza Szwarlika, odbywającego się w Warszawie, przywożąc 
stamtąd – oprócz pamiątkowych dyplomów – doświadczenie konkur-
sowe i zapał do dalszej pracy. Występ młodych artystów bardzo się 
wszystkim podobał. 

Kto wie, może za kilka lat sceny, na których będą oni występować, 
przyniosą im sławę? 

Jasełkowe zmagania 

W tym roku – tradycyjnie już – w Domu Kultury w Żabiej Woli od-
był się przegląd przedstawień o tematyce bożonarodzeniowej. W 
tegorocznych „Jasełkowych Zmaganiach” udział wzięli reprezentanci 
wszystkich szkół z terenu gminy, co sprawiło, że tegoroczny konkurs 

był bardzo ciekawy. Widzowie mieli możliwość porównać grę kilkulet-
nich aktorów i ich kolegów z gimnazjum, co (biorąc pod uwagę fakt, 
iż wszystkie przedstawienia traktowały o narodzeniu Pana) pozwoliło 
zauważyć ciekawe różnicę nie tylko w poziomie gry aktorskiej, lecz w 
sposobie pojmowania tematyki religijnej.

Wszystkie przedstawienia zostały nagrodzone brawami publicz-
ności, zaś młodzi aktorzy dostali pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
upominki.
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Krótka piłka
Gdy kilka lat temu Stanisław Suchecki – właściciel leżącej na tere-

nie gminy hurtowni materiałów budowlanych – wraz z kolegami zaczął 
trenować młodych piłkarzy, nikt nie przypuszczał, że jego działalność 
z hobby przerodzi się w ciężką pracę. Regularne treningi zaczęły pro-
centować – drużyna z Żabiej Woli podczas mistrzostw okręgu tarczyń-
skiego i grodziskiego wygrywała z bardziej doświadczonymi zespołami. 
Pierwsze sukcesy i puchary sprawiły, że w jego szeregi zaczęli napływać 
młodzi adepci piłki nożnej.

Dziś Inter – Tap Żabia Wola (to oficjalna nazwa zespołu) to trzy dru-
żyny. Najmłodsi chodzą jeszcze do gimnazjum, ale mają już na swoim 
koncie zwycięstwa nad drużynami z okręgu tarczyńskiego i grodzi-
skiego. Starsi mogą pochwalić się zwycięstwami w różnych miejscowo-
ściach województwa, nie wyłączając stolicy (z której często przywożą 

zasłużone laury). W ciągu kilku ostatnich miesięcy zdobyli m.in. Puchar 
Wójta Gminy Jasieniec i Puchar Wójta Gminy Żabia Wola. Uzyskali także 
największą ilość punktów podczas turnieju halowej piłki nożnej w Ży-
rardowie i zajęli I miejsce podczas III Otwartych Mistrzostw Halowej Piłki 
Nożnej (III Open Grand Prix Futsal) w Grodzisku Mazowieckim. Jak więc 
widać, nasi chłopcy potrafią grać w piłkę.

Żeby być dobrze przygotowanym - trzeba ćwiczyć. Dlatego wła-
śnie, od 2007 roku, klubowi, który pozytywnie rozsławia nazwę naszej 
gminy, postanowiła pomóc Halina Wawruch – Wójt Gminy Żabia Wola. 
Bezpłatnie udostępniła ona na potrzeby Inter – Tapu salę gimnastycz-
ną w Józefinie, gdzie młodzi adepci piłki nożnej mogą (dwa razy w 
tygodniu) rozwijać swe umiejętności.

Mamy nadzieję, że pełna poświęcenia praca Pana Stanisława przy-
niesie dalsze sukcesy.

Witaj Wiosno!
Tegoroczna zima dała się wszystkim we znaki, obfitując nie tylko 

w duże mrozy i zaspy śnieżne, ale również w dni szare, mokre i smut-
ne. Dlatego przybycie nowej, cieplejszej pory roku, stało się bardzo 
ważne, również dla uczniów Szkoły Podstawowej imienia Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Józefinie.

Klasy młodsze żegnały Zimę w tradycyjny sposób. Wiersze, pio-
senki i piękne przebrania (dzieci chciały pokazać nowej porze roku, 
że zwierzęta już budzą się z długiego, zimowego snu) to znany od lat 
dobry (i póki co – niezawodny!) sposób na witanie Wiosny. Marzan-
na, którą dzieci wyniosły ze szkoły, stała się symbolem odchodzącej, 
śnieżnej pory roku.

Samorząd Szkolny przygotował konkurs dla starszych klas. Składał 
się on z następujących etapów: rysunek wiosenny, przebranie Zimy 
i Wiosny, piosenka na przywitanie nowej pory roku. Przez kilka dni 

wszystkie klasy ciężko pracowały, by pokazać się z jak najlepszej 
strony. Efekt ich wysiłku podziwialiśmy 20 marca, w ostatni zimowy 
piątek.

Konkurs rozpoczął pokaz Wiosen i Zim. Nasze uczennice wyglą-
dały wspaniale w swoich strojach. Prezentacja bardzo podobała się 
zgromadzonej na holu publiczności, nie szczędzącej braw swoim 
reprezentantkom. Wybrane osoby pokazywały wszystkim wspaniałe 
plakaty wiosenne, bogate nie tylko w kolory i kształty, ale również 
w wiersze. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził konkurs piosenek 
wiosennych. Zarówno występy wokalne, jak i wzbogacone o brzmienie 
gitar i keyboardów, podobały się wszystkim.

Jury, złożone z Marzeny Pytlak, Elżbiety Kołodziejczyk, Jolan-
ty Walerysiak, Elżbiety Malinowskiej oraz Katarzyny Kutyły miało nie 
lada problem z wyłonieniem zwycięzców. Wszyscy pracowali bardzo 
ciężko, co należało nagrodzić. Dlatego właśnie zwyciężyli… wszyscy. 

Uczestnicy pokazu, osoby występujące, dostały słodkie upominki, zaś 
plakaty przez pewien czas będą zdobiły naszą szkołę, uświadamiając 
wszystkim, że… Wiosna już nadeszła!

wszystkie teksty „Z Domu Kultury...” -  Janusz Wojtan

UWAGA! 
Informujemy, że w każdą sobotę, w godz. 9.00 - 11.00  

w Domu Kultury w Żabiej Woli istnieje możliwość uzyskania pomocy w 
zakresie obsługi sprzętu komputerowego: 

komputer i jego konfiguracja;• 
podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu • 
komputerowego;
obsługa systemu operacyjnego Windows (98 – XP);• 
pisanie prostych tekstów użytkowych;• 
formatowanie tekstu;• 
korzystanie z Internetu, wyszukiwanie i zapis potrzebnych in-• 
formacji;

• 
Zapraszamy do Domu Kultury. Trudne na pierwszy rzut oka pro-

blemy okażą się łatwe. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny: (0-46) 857-82-60

Danuta Wiczuk- Nowajczyk



10 NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 9/2009

„Polacy nie gęsi…”
„Niechaj narodowie wżdy postronni znają,

Iż Polacy nie gęsi i swój język mają!”

W ten prosty, a jednocześnie dobitny sposób znany polski poeta, 
Mikołaj Rej z Nagłowic, zwracał się do swoich rodaków. Przypominał, 
iż polszczyzna, która w ówczesnych czasach często zastępowana była 
przez makaronizmy, zapożyczenia z innych języków i nowomodne 
wtręty słowne, jest naszym narodowym skarbem, który powinniśmy 
szanować. W czasach, gdy świat mody spoglądał przede wszystkim 
na Francję, również polska szlachta, dbając o prestiż i pragnąc do-
stosować się do innych, często stosowali popularne zwroty rodem z 
„gęsiego języka”… To właśnie zaprzedanie własnego języka wytykał 
im poeta, który – pomimo biegłej znajomości kilku języków – rozumiał 
prawdziwą wartość polszczyzny.

Dzisiaj, bez mała pięćset lat po opublikowaniu przez Mikołaja Reja 
wyżej wymienionego hasła, sytuacja w świecie lingwistycznym staje 
się analogiczna do istniejącej ówcześnie. Rozwój technologii informa-
tycznej, zastępującej w dużej mierze umiejętności pisarzy renesansu 
(wszak każdy ma dostęp do sieci internetowej, pozwalającej na tłuma-
czenie wybranych tekstów i globalny kontakt bez potrzeby przemiesz-
czania się) nieco rozleniwił „slangowe” pokolenie XXI wieku. Młodzież 
(pozwolę sobie na generalizację), która wyraźnie stawia rozrywkowe 
walory nowoczesnych technologii nad ich naukowymi i edukacyjnymi 
odpowiednikami, zmienia również oblicze używanego przezeń języka. 
Co ciekawe – często robi to absolutnie nieświadomie.

Był to jeden z powodów, dla których Halina Krajewska – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli – postanowiła zorganizo-
wać dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Józefinie „Żywą 
lekcję języka polskiego” – spektakl teatralny z wyeksponowanymi wa-
lorami edukacyjnymi. 

W marcu przed sceną zasiedli 
uczniowie starszych klas Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Józefinie. Siedemdziesięciominutowy 
spektakl, zawierający – prócz cytatów 
dzieł wielu znanych poetów – elemen-
ty gwar polskich, od kurpiowskiej po-
czynając, na uczniowskiej zaś kończąc, 
zbudowany został w sposób ambitny, 
aczkolwiek dostępny. Twórcy sztuki 

zadbali nie tylko o oprawę mu-
zyczną i wspaniałe stroje, ale 

wzbogacili swój przekaz o elementy komiczne (choćby „W pustyni i w 
puszczy” przełożone na gwarę uczniowską lub „Paweł i Gaweł” w gwa-
rze śląskiej) i edukacyjne (pojęcia języka i gwary, zapożyczenia histo-
ryczne, omówienie wpływu talentu poszczególnych poetów na rozwój 
polszczyzny). Starania artystów przyniosły oczekiwany skutek – brawa 
uczniów szkoły podstawowej na zakończenie spektaklu. 

Opisywane powyżej przedstawienie wywarło bardzo pozytywne 
wrażenie również na uczniach Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego, 
którzy mieli okazję oglądać spektakl, w przygotowanej specjalnie dla 
nich, drugiej części „Żywej lekcji języka polskiego”. Wkraczająca niedłu-
go w dorosłość młodzież dostrzegła piękno prawdziwej polszczyzny i 
odnalazła sens w słowach Mikołaja Reja. Nie jest to równoznaczne z za-
nikiem wulgarnych odmian gwary uczniowskiej, jednak z całą pewno-
ścią „żywa lekcja języka polskiego” wpłynęła pozytywnie na słuchaczy, 
pozwalając im na uświadomienie skarbu, jaki posiadają – umiejętności 
władania polszczyzną - językiem należącym ponoć do najtrudniejszych 
na świecie…

Janusz Wojtan

Kolarze ULKS „Józefina” 
podsumowują i jadą dalej

Miniony rok był drugim rokiem działalności sekcji kolarskiej 
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Józefina” przy Gimna-
zjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. W zajęciach bierze udział 25 
młodych zawodników. Ćwiczą solidnie-4razy w tygodniu. W soboty 
i niedziele można ich obserwować na drogach naszej gminy a także 
Tarczyna czy Nadarzyna. Z żabiowolskich dróg upodobali sobie trasy 
przez Piotrkowice, Kaleń, Bartoszówkę i Ojrzanów. Twierdzą ,że drogi 
są nienajgorsze.

Nad sprzętem majsterkują w zamienionych na warsztat i magazyn 
piwnicach Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli.

Motorem działalności sekcji kolarskiej, a zarazem trenerem, opie-
kunem i głównym mechanikiem jest p. Lucjan Stefanek, od 55 lat zwią-
zany z kolarstwem. Zaliczył niezliczoną ilość wyścigów, współpracował 
z asami polskiego kolarstwa-jest żywą kroniką ostatniego półwiecza 
tego sportu. O swoich podopiecznych mówi z nadzieją:

„Pracuję zarówno z najmłodszymi, 13-14 letnimi młodzikami, jak i z 
17-18- letnimi juniorami. Wkładają dużo serca w opanowanie kunsztu 
kolarskiego. Kogo wyróżnię? Aleksandrę Sapieja i Monikę Mirgos wśród 
dziewcząt, a M. Rzeźnicki, P.Kibitlewski, P.Stankowski i F. Perzyna mają 
na koncie dobre miejsca w wyścigach chłopców, zaś K.Mirgos, S.Po-
płoński, D.Makowski, Ł.Rzeźnicki osiągnęli rezultaty wśród juniorów 
młodszych. W tej kategorii wiekowej mamy też Katarzynę Asman.”

Pan Lucjan Stefanek w przededniu sezonu 2009 liczy na dalszą po-
moc władz w Żabiej Woli i Tarczyna, sponsorskiej firmy ALNOR z Woli 
Mrokowskiej, która wydatnie wspiera kolarzy „Józefiny”. Wspierają także 
hotel „Palatium” , Bank Spółdzielczy w Nadarzynie, oczywiście PZKol, 
OZKol, Zrzeszenie LZS, rodzice kilku kolarzy.

Udział „kolarzy Józefiny” w 32 imprezach w ubiegłym roku może być 
powiększony o dalsze wyścigi w roku bieżącym.

Nawet trudne charaktery łagodnieją jeśli trzeba przykładać się do 
treningu i dawać  z siebie wszystko podczas wyścigu- twierdzi p. Ste-
fanek.

Danuta Wiczuk- Nowajczyk

„Szansa” dla dzieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Józefinie podczas ferii zimowych mieli możliwość skorzystania z wielu 
atrakcji przygotowanych dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Szansa” dzia-
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łającego w Żabiej Woli.
19.01.09r. odwiedziliśmy Pływalnie w Grodzisku Maz., gdzie dzieci 

miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich. 
21.01.09r. pojechaliśmy na Lodowisko do Mszczonowa. Na lodo-

wisku wynajętym tylko dla naszej grupy uciechy było co niemiara, Ci 
którzy łyżwy mieli po raz pierwszy na nogach obowiązkowo zaliczali 
bliskie spotkanie z taflą lodu.

26.01.09r. wybraliśmy się do Ciemna City w Jankach na film „Sezon 
na misia 2”. W powrotnej drodze odwiedziliśmy Mc Donald’s.

27.01.09r. wyjechaliśmy na wycieczkę do Torunia. W Toruniu prze-
wodnik oprowadził nas po Starym Mieście i opowiedział wiele ciekawych 
legend związanych  z miastem. Obejrzeliśmy dom w którym mieszkał 
Mikołaj Kopernik, pomnik astronoma, Krzywą Wieżę i inne zabytkowe 
miejsca a także Muzeum Piernika. 

W muzeum każdy z nas sam wyrabiał i formował ciasto, z którego 
upiekły się pierniki w różnych kształtach. Własnoręcznie wypieczone 
smakołyki każdy zabrał do domu na pamiątkę.

We wszystkich atrakcjach ferii zimowych wzięło udział około 100 
uczniów naszej szkoły.

Marzena Pytlak

Tak niewiele, a tak dużo
Od kilku lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Józefinie uczestniczą w organizowanej przez Towarzystwo 
„Nasz Dom” akcji „Góra Grosza”. Jej celem jest zebranie środków na po-
moc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na two-
rzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka,  
kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebują-
cych domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wycho-
wawcze. Od dziewięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo 

Edukacji Narodowej.
W tym roku do zbiórki włączyły się wszystkie klasy (od pierwszych po 

szóste). Kwestując ze specjalnie oznakowanymi puszkami dzieci zbie-
rały grosze od swych rówieśników oraz 
osób znajdujących się w szkole. W ciągu 
kilku tygodni w ten sposób zebrano kil-
kanaście kilogramów monet, tworzących 
kwotę prawie tysiąca dwustu złotych, 
czyli stu dwudziestu tysięcy groszy!

„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się 
miarka” – to przysłowie w świetle akcji 
„Góra Grosza” ukazuje swą ponadczasowość. Sama zbiórka ma duży 
walor wychowawczy – kwestujące dzieci poznają prawdziwą wartość 
niedocenianych prze nie „żółtych” monet, rozumiejąc jednocześnie ideę 
pomocy innym. Tak dużo – za tak niewiele.

Janusz Wojtan

7 kwietnia 2009, godz. 14.00, Dom Kultury – jajeczko wielkanocne • 
dla Klubu Seniora;
8 kwietnia 2009, godz. 10.00, Skuły – bajka dla dzieci;• 
kwiecień 2009, godz. 10.00, Józefina – • żywa lekcja języka pol-
skiego;
kwiecień 2009 – • wystawa fotograficzna „Dookoła świata”;
8 maja 2009, godz. 10.00, Dom Kultury – spotkanie z • Wandą 
Chotomską, znaną pisarką;
14 maja 2009, godz. 10.00, Dom Kultury, • ŻABI ZLOT;
23 maja 2009, godz. 10.00, Dom Kultury, • rajd rowerowy;
24 maja 2009, godz. 9.00, Skuły,•  Gminne rozgrywki sportowe 
sołectw o Puchar Wójta;
26 maja 2009, godz. 14.00, Dom Kultury, • Dzień Matki w Klubie 
Seniora;
31 maja 2009, godz. 10.00, Dom Kultury, • Dzień Żabiowolski;
1 czerwca 2009, godz. 9.00, Dom Kultury,•  Dzień Dziecka;
3 czerwca godz. 12.00 , Petrykozy, • „Małe Siemionalia”
Teatr - w zależności od zgłoszeń.• 

Nie zapomnij!
Zarezerwuj czas!

W trosce o środowisko naturalne
6 kwietnia startujemy z konkursem na hasło promujące selektywną 

zbiórkę odpadów w Gminie Żabia Wola.
Celem konkursu jest upowszechnienie idei selektywnej zbiórki od-

padów opakowaniowych w środowisku najmłodszych mieszkańców 
Gminy oraz dbałości o środowisko naturalne w społeczności lokalnej.

Przedmiot konkursu stanowi hasło promujące selektywną zbiór-
kę odpadów opakowaniowych wyrażone w postaci sloganu. Organi-
zatorem jest Rekopol Organizacja Odzysku S.A, zaś patronat objeła 
Wójt Gminy Żabia Wola – Halina Wawruch. Konkurs adresowany jest 
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych mieszczących się na 
terenie gminy Żabia Wola. 

Harmonogram, zasady, tryb oraz przewidywane nagrody i aktualne 
informacje o konkursie czytelnicy znajdą na stronach internetowych 
www.zabiawola.pl oraz www.rekopol.pl 

Justyna Wodnicka- Żuk

W NAJBLIŻSZYCH  

 TYGODNIACH
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W programie gminnym zapobiegania bezdomności zwierząt domo-
wych uwzględniono także pomoc dla zranionych zwierząt bezdomnych, 
poprzez zabiegi operacyjne i późniejszą obserwację takiego zwierzęcia. 
Wszystkie zabiegi wymienione powyżej wykonywane są w Gabinecie We-
terynaryjnym lek. weterynarii Marcina Sidora przy ul. Ogrodowej 2 w 
Żabiej Woli.

Pamiętajmy jednak, że los naszych czworonożnych podopiecznych 
zależy przede wszystkim od nas samych.

Joanna Boczkowska

W Józefinie powstanie kompleks 
boisk 

W ramach Programu „Moje Boisko - Orlik 2012” Gmina Żabia Wola w 
2009 roku planuje budowę kompleksu boisk sportowych ogólnodostęp-
nych  na terenie stanowiącym własność Gminy Żabia Wola, a zarządzanym 
przez Gimnazjum Publiczne w miejscowości Józefina.

W skład kompleksu wejdą:
- boisko do piłki 26mx56m pokryte trawą syntetyczną, ogrodzone 

siatką, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m ( bramki 5x2). 
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10m x 32,10m przeznaczone 

do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. 
Inwestycja realizowana będzie po otrzymaniu dofinansowania z Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Agnieszka Karkulak

Prostujemy:
Nie „i” lecz „a”, nie „3” lecz „J”, nie „ó” lecz „o”. W opisie „Warsztatów 

dla dzieci i młodzieży z Petrykóz i okolic” zamieszczonym w nr 8 „Naszej 
Gminy” popełniliśmy- zdaniem Pani Moniki Prus „fatalne błędy”. Niniej-
szym prostujemy: p. Konwicka, a nie Konwicki, firma JC Auto a nie 3C Auto 
- Przepraszamy. A co do Petrykóz czy Petrykoz: spojrzeliśmy do „Wykazu 
urzędowych nazw miejscowości w Polsce”. Istotnie Petrykozy odmieniają 
się inaczej niż kozy. Chociaż Petrykozy Działdowskie i Rymańskie odmie-
niają się tak samo jak kozy. 
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Opieka nad zwierzętami
Zwierzęta zasługują na humanitarne traktowanie. Objęcie ich ochro-

ną i opieką jest obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe. 
Przypomina o tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Żabia Wola. Sprawowanie ,,właściwej opieki’’ nad zwierzętami 
przez właściciela polega na czynnościach, które nie sprawiają trudności 
w wykonaniu. 

Posiadacz psa rasy uważanej za niebezpieczną zo-
bowiązany jest do umieszczenia tabliczki ostrzegaw-
czej przed wejściem do posesji w miejscu widocznym. 
W przypadku, gdy teren nieruchomości nie jest ogro-
dzony, zwierzę to winno być utrzymywane na uwięzi 
lub w kojcu. Dla bezpieczeństwa, także własnego, należy przestrzegać 
terminów szczepień przeciwko wściekliźnie oraz dopilnować by zwie-
rzę nie mogło wydostać się bez nadzoru właściciela z posesji. Zdarza się 
również sytuacja, gdy pupil zanieczyści teren użytku publicznego lub po-
mieszczenie budynku zamieszkania zbiorowego, wówczas właściciel psa 
obowiązany jest do naprawienia szkody. Za niedopuszczalne uważa się 
szczucie psem lub doprowadzanie go do stanu, gdy stwarza on zagroże-
nie dla ludzi lub innych zwierząt. Wychodząc z psem należy pamiętać, aby 
założyć zwierzęciu kaganiec tym bardziej, jeśli jest to teren użyteczności 
publicznej, gdzie zwierzę ma bezpośredni kontakt z ludźmi. Zakazem ob-
jęte jest również wprowadzanie psów do obiektów użyteczności publicz-
nej oraz na teren placu zabaw.  Zwierzęta porzucone lub pozostawione w 
miejscu użyteczności publicznej bez opieki, będą wyłapywane na koszt 
właściciela .

Należy utrzymywać zwierzęta na terenie nieruchomości w taki sposób 
by samowolnie nie mogły jej opuścić. Mając na uwadze komfort sąsiadów 
chów należy prowadzić tak by do minimum ograniczyć uciążliwe skutki 
np. emisji zapachów lub nadmiernego hałasu. Nie dopuszcza się także sy-
tuacji, by płynne nieczystości pochodzące z hodowli były odprowadzane 
do kanalizacji, rzek, potoków, rowów a także na grunty sąsiednie. Usta-
nowiono nakaz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez 
zwierzęta gospodarskie. 

W ramach realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Żabia Wola zatwierdzonego Uchwałą nr 14/XVI/2008 
Rady Gminy Żabia wola z dnia 29 kwietnia 2008r. na terenie naszej gminy 
prowadzimy działania mające na celu ochronę czworonożnych przyjaciół 
( psy i koty). Przewidziano dofinansowanie zabiegów sterylizacji dla zwie-
rząt posiadających właścicieli (przewiduje się dofinansowanie 50% kosz-
tu, z tym że właściciel może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 
dwóch samic w danym roku). Z lekarzem weterynarii ustalono stawki tych 
zabiegów. Wynoszą one w przypadku kotki 180zł brutto. Po uwzględnie-
niu dofinansowania Gminy, właściciel po dokonaniu zabiegu, uiszcza w 
gabinecie kwotę 90 zł brutto. Sterylizacja suczki waha się w przedziale ce-
nowym od 250zł- do 450zł, gdzie przy dofinansowaniu koszt wynosi od 
125zł-225zł. W przypadku konieczności sterylizacji zwierząt bezpańskich 
koszt zabiegu w całości pokrywany jest z budżetu Gminy. Działanie to 
ma na celu głównie zmniejszenie nadpopulacji zwierząt oraz zwiększenie 
szansy na ich adopcję. To humanitarne rozwiązanie przynosi pozytywne 
rezultaty w wielu gminach.

Bardzo istotnym problemem jest także eutanazja chorego bezdom-
nego psa lub kota, co również jest przewidziane w Ustawie o ochronie 
zwierząt, zgodnie, z którą przyjęto odpowiedni zapis w umowie z leka-
rzem weterynarii. Podobnie jak w przypadku sterylizacji, jeżeli usypiamy 
zwierzę bezdomne koszt ten jest pokrywany w całości z budżetu Gminy. 

§5 pkt.2 lit a). Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są 
jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; lub 
chore bezdomne, które uzna lekarz weterynarii, że nie rokują nadziei na 

wyzdrowienie, a dalsze ich życie przysporzyłoby im cierpienie i 
ból. 


