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W dniu 7 lipca 2014 roku Sej-
mik Województwa Mazowieckiego
Uchwałą Nr 180/14 zatwierdził Plan
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego prze-
widujący budowę linii elektroenerge-
tycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew,
która ma przebiegać także przez Gmi-
nę Żabia Wola. Inwestycja, stanowi
realizację celów publicznych, ma
zwiększyć niezawodność zaopatrze-

nia regionu w energię elektryczną.
Inwestorem zadania są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne (PSE) będące
własnością Skarbu Państwa, a spra-
wami formalnoprawnymi zajmuje się
Agencja Promocji Inwestycji (API).

Wójt i Rada Gminy wyrazili sta-
nowczy sprzeciw dla proponowanego
przebiegu linii, który został przedsta-
wiony podczas wstępnej prezentacji
zamierzeń Inwestora na posiedzeniu

Komisji Rady Gminy 16.02.2015. 
Radni Gminy Żabia Wola powoła-

li ze swojego grona zespół, którego 
zadaniem było zbadanie możliwości 
zmiany trasy linii 400 kV na terenie 
Gminy Żabia Wola. Informacje ze 
wstępnych ustaleń zespołu przed-
stawione zostały w trakcie Komisji 
Rady Gminy w dniu 23.03.2015 r. 
Przedstawiciele inwestora obecni na 
posiedzeniu wyrazili wolę pracy na 
rzecz opracowania alternatywnego 
przebiegu linii. 

Dotychczasowy zespół poszerzony 
został o Kierownika Pracowni Urba-
nistyczno-Projektowej w Wiskitkach, 
inspektora ds. planowania prze-

strzennego w Gminie Żabia Wola oraz
wskazanych mieszkańców miejsco-
wości zainteresowanych tematem.

Należy podkreślić, że praca zespo-
łu nie zastąpi konsultacji z mieszkań-
cami, do których zobowiązany jest
inwestor. W kolejnym etapie PSE
przeprowadzi spotkania konsultacyj-
no-informacyjne dla Mieszkańców
Gminy. Urząd Gminy opublikuje in-
formację w momencie ustalenia ter-
minu konsultacji.

Więcej informacji o budowie linii
elektroenergetycznej 400kV Kozieni-
ce – Ołtarzew na http://www.kozieni-
ce-oltarzew.eu

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy mieszkańcom gminy Żabia Wola 

j ą j y

oraz wszystkim czytelnikom zdrowia,
pogody ducha oraz optymizmu.
Niech chwile spędzone 
przy świątecznym stole
upłyną Państwu w ciepłej 
rodzinnej atmosferze.

10 marca w Domu Kultury w Żabiej
Woli odbyła się pierwsza Konferen-
cja pracodawców i właścicieli firm
współtworzących rynek pracy Gminy
Żabia Wola.

Gospodarzem spotkania była Wójt
Gminy Żabia Wola Pani Halina Wawruch.

Swoją obecnością zaszczycił rów-
nież Starosta Powiatu Grodziskiego

Pan Marek Wieżbicki.
Spotkanie przedsiębiorców było 

doskonałym momentem do wyróż-
nienia żabiowolskich przedsiębiorców
statuetkami oraz dyplomami z okazji
25-lecia polskiej transformacji przez
Ministra Gospodarki, Wicepremiera
Janusza Piechocińskiego oraz Andrze-
ja Kopcia Prezesa Fundacji Rozwoju

Inicjatyw Obywatelskich Lider.
W trakcie spotkania zebrani przed-

siębiorcy dowiedzieli się, jakie są 
możliwości i korzyści współpracy 
z Powiatowym Urzędem Pracy, które 
przedstawiła Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowiec-
kim Pani Hanna Wilamowska.

O nowej perspektywie unijnej, któ-

ra może okazać się szansą rozwoju
małych i średnich przedsiębiorstw
opowiedział Prezes Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw Pan Edward
Tomasz Płaski.

Konferencja rozpoczęła cykl spo-
tkań dla zainteresowanych przedsię-
biorców. Kolejne planowane jest na
wrzesień 2015 roku.
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Spotkanie z przedsiębiorcami

Nie tędy powinna wieść droga linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Ołtarzew
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Jak co roku Wójt Gminy p. Hali-
na Wawruch zaapelowała do osób
mieszkających na terenie Gminy
o rozliczanie podatku dochodowego
od osób fizycznych w Gminie Żabia
Wola (pełna treść apelu na stronie
www.zabiawola.pl).

Roczny podatek dochodowy nie
trafia w całości do Skarbu Państwa.
Duża jego część zostaje przekaza-
na do gminy (37%), w której został
rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola
mieszka wiele osób, które są zamel-
dowane na terenie innych gmin i tam

płacą podatek. Do budżetu Gminy 
wpływa więc mniej środków finanso-
wych, które mogłyby zostać przezna-
czone na realizację inwestycji, po-
prawiających, jakość życia naszych 
mieszkańców m.in. przebudowę 
dróg, budowę kanalizacji sanitarnej 
czy sieci wodociągowych.

Aby rozliczyć PIT w Urzędzie Skar-
bowym w Grodzisku Mazowieckim, 
który trafi do budżetu Gminy Żabia 
Wola nie trzeba być zameldowanym 
na terenie Gminy. Wystarczy, że 
osoba w niej mieszkająca, w swo-

im zeznaniu podatkowym wpisze
adres faktycznego zamieszkania na
terenie Gminy Żabia Wola i złoży je
wraz z dokumentem ZAP-3, w którym
zaktualizuje dane dotyczące adresu
zamieszkania.

Zeznanie można złożyć drogą
elektroniczną, osobiście lub poprzez
nadanie deklaracji pocztą. Druk
zgłoszenia aktualizacyjnego można
pobrać w każdym Urzędzie Skarbo-
wym, Urzędzie Gminy w Żabiej Woli
ze strony internetowej: http://www.
mf.gov.pl

Wypełniając PIT za 2014 r. pamiętaj o naszej Gminie

Rekrutacja do publicznych od-
działów przedszkolnych, w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Żabia Wola, rozpoczęła się
20 marca. Objęte zostały nią dzieci
w wieku 4-5 lat.

W celu zapewnienia miejsc dla
wszystkich dzieci, których rodzice
zdecydują się posłać swoje pocie-

chy do szkoły, w placówkach w Sku-
łach i Ojrzanowie w roku szkolnym 
2015/2016 utworzone zostaną do-
datkowe oddziały przedszkolne dla 
czterolatków. Rekrutację do publicz-
nego przedszkola ogłosił także Dy-
rektor Przedszkola Żabka.

Ogłoszenie o rekrutacji, jej harmo-
nogram oraz wzory wniosków i do-

kumentów rekrutacyjnych dostępne
są w szkołach oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Placówek Oświa-
towych w gminie Żabia Wola: www.
zabiawola.bip.gmina.pl

UWAGA:
W przypadku równorzędnych wy-

ników uzyskanych na pierwszym

etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu 
oddział przedszkolny nadal dysponu-
je wolnymi miejscami, to na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę następujące 
kryteria

Kryterium
Wartość
kryterium

w punktach
Rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium

1.
Dziecko pięcioletnie oraz dziecko czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do 
oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Gminie Żabia Wola zamiesz-

p ę g ją ę p yję

kałe na terenie gminy.
48 pkt Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

2. Dziecko zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej. 24 pkt Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

3.
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie mieszkają na terenie Gminy 
Żabia Wola i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 

g p p ją y

Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.
24 pkt

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Żabia
Wola i rozliczaniu podatku w Urzędzie Skarbowym w Grodzi-
sku Mazowieckim..

4.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 
2015/2016 edukację w danej placówce.

16 pkt Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji.

5.

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospo-
darstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się rów-
nież do pracującego lub studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

12 pkt

Oświadczenie o zatrudnieniu/ nauce w trybie dziennym lub
prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów
(lub samotnego rodzica).

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Walne Zgromadzenie Delegatów
Gminnej Spółki Wodnej, które odby-
ło się w dniu 12 marca br. udzieliło
Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej
w Żabiej Woli absolutorium za prawi-
dłowe wykonanie budżetu i realizację
zadań rzeczowych w 2014 r.

Wpłaty z tytułu składek członków
GSW w 2014 r. wyniosły ogółem
26.903,95 zł. Ponadto Gminna Spół-
ka w Żabiej Woli w 2014 r.otrzymała
dotacje o łącznej kwocie 34.828 zł,
w tym: 20.000 zł zbudżetu Gminy Ża-
bia Wola, 5.800 zł ze Starostwa Po-

wiatu Grodziskiego i 9.028 zł z Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wymienione powyżej wpływy po-
zwoliły Spółce na wykonanie prac 
konserwacyjnych, których łączny 
koszt wyniósł 60.368,97 zł. 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej na 
rok 2015 zaplanował usuwanie awarii 
na urządzeniach drenarskich (w ko-
lejnościich występowania) w nastę-
pujących miejscowościach: Żele-
chów, Zalesie, Wycinki Osowskie, 
Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lisówek, 
Zaręby, Ojrzanów, a także oczyszcza-

nie najtrudniejszych odcinków rowów
melioracyjnych na terenie objętym
działaniem Spółki. 

Budżet Gminnej Spółki Wodnej na
2015 r. uchwalony został w kwocie
70.000 zł. Wysokość składki na kon-
serwację urządzeń melioracyjnych
pozostawiona została bez zmian, od
każdej nieruchomości objętej działal-
nością Spółki i wynosi 25 zł do 1 ha
(w tym działki budowlane, a także 25
zł za każdy kolejny 1 ha gruntu. 

Należy pamiętać, że regulowanie
składek członkowskich (przeznacza-

nych na wykonywanie prac konser-
wacyjnych) jest niezmiernie ważne 
przy zachowaniu płynności w realiza-
cji planu robót i usuwaniu awarii.

Warto również przypomnieć o bie-
żącym zgłaszaniu zmian dotyczących 
sprzedaży czy przekazania gruntów 
innym osobom. Ma to na celu pra-
widłowe naliczanie składek zarówno 
dotychczasowym jak i nowym wła-
ścicielom.

Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej
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Przetarg na bieżące utrzymanie
dróg o nawierzchni gruntowej na tere-
nie Gminy Żabia Wola został rozstrzy-
gnięty. Do postępowania przystąpiło
8 wykonawców, dwie oferty zostały
odrzucone z uwagi na niespełnienie
kryteriów zawartych w ogłoszeniu
przetargowym. 

Gmina podpisała umowy z wyko-
nawcami, których oferty okazały się
najkorzystniejsze pod względem po-
stawionych wymagań. 

Firma DAR BUD Dariusz Bednar-
czyk z Kałęczyna, która zadba o bie-
żące utrzymanie dróg gruntowych na

terenie miejscowości: Wycinki Osow-
skie, Musuły, Zalesie, Władysławów,
Siestrzeń, Przeszkoda, Jastrzębnik,
Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Że-
lechów, Kaleń, Kaleń-Tow., Ojrza-
nów, Ojrzanów-Tow., Zaręby, Lisówek
i Pieńki Zarębskie.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
z siedzibą w Hucie Żabiowolskiej
będzie wykonywała prace w miejsco-
wościach: Bieniewiec, Grzymek, Stara
Bukówka, Nowa Bukówka, Józefina,
Osowiec Słubica A, Słubica B, Słubica
Dobra, Słubica Wieś, Pieńki Słubickie,
Oddział, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe,

Ciepłe A, Bolesławek, Skuły, Barto-
szówka, Grzegorzewice, Piotrkowice, 
Redlanka, Lasek oraz Petrykozy.

Bieżące utrzymanie ma na celu 
poprawienie stanu technicznego 
drogi i zapewnienie przejezdności. 
W przypadku dróg gruntowych jest 
to szczególnie trudne m.in. z powodu 
podmokłego terenu, niewystarczają-
cego odwodnienia lub utrzymujących 
się przez dłuższy czas złych warunków 
atmosferycznych. Prace remontowe 
mające na celu zwiększenie komfortu 
poruszania się po drogach poprzez po-
prawę ich stanu technicznego obejmą 

wypełnienie wybojów w nawierzch-
niach gruntowych i tłuczniowych. Pro-
filowanie dróg gruntowych i poboczy
oraz oczyszczenie rowów z wyprofilo-
waniem dna i skarp spowoduje zwięk-
szenie trwałości wykonanych prac.

W marcu wyłoniony został również
wykonawca, który zajmie się bieżącym
utrzymaniem dróg o nawierzchni utwar-
dzonej. Firma ELBET Szymański Andrzej
z Marynina będzie wykonywać prace
polegające na naprawie nawierzchni
dróg asfaltowych oraz dróg wykonanych
w technologii powierzchniowego utrwa-
lenia emulsją asfaltową.

Dzięki realizacji zadania inwesty-
cyjnego pn. „Siłownia zewnętrzna
atrakcyjną formą zdrowego stylu ży-
cia” mieszkańcy Gminy oraz osoby ją
odwiedzające, mogą korzystać z no-
wego obiektu rekreacyjnego.

Siłownia na świeżym powie-
trzu zlokalizowana na terenie La-
sku Żabiowolskiego jest miejscem
atrakcyjnym, bezpiecznym i ogól-
nodostępnym. Zestaw urządzeń do
ćwiczeń sprawnościowych zachęca
do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu, po intensywnym

wysiłku można odpocząć na ławkach
ustawionych w ich pobliżu. Należy
jednak pamiętać, by zachować po-
rządek i wykorzystywać urządzenia
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Siłownia powstała w trosce o po-
prawę jakości życia mieszkańców. Na
realizację zadania Gmina Żabia Wola
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 25.000 zł. w ramach małych
projektów, Działanie 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Budowa oczyszczalni ścieków
w Żabiej Woli oraz sieci kanalizacyj-
nej na terenie miejscowości Żabia
Wola (w ul. Jesionowej, Wiśniowej,
Warszawskiej, Wiejskiej, Zamkniętej,
Klonowej, Rumiankowej, Chabrowej,
Głównej, Osiedlowej, Ślaskiego,
Krańcowej, Chełmońskiego, Leśnej,
Krótkiej, Środkowej, Parkowej, Ogro-
dowej, Sadowej, Spółdzielczej i Ci-

chej) i Huta Żabiowolska(w ul. Usłu-
gowej, Warszawskiej i Mazowieckiej
z przyłączeniem Szkoły w Józefinie)
rozpoczęły proces zmierzający do
uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy.

Zgodnie z zapisami ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (art. 5 ust 1 pkt 2) ska-
nalizowanie tych terenów nakłada na

właścicieli posesji obowiązek przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. 

Obecnie do zbiorczego systemu 
odbioru ścieków podłączonych zosta-
ło 180 posesji. Właściciele pozosta-
łych nieruchomości powinni zgłosić 
się do Urzędu Gminy w celu uzyska-
nia warunków przyłączenia posesji do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiąz-
kowe, jeżeli nieruchomość jest wy-
posażona w przydomową oczyszczal-

nię ścieków, spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz
oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Żabia Wola” jest współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego z działania
4.1 Gospodarka wodno-ściekowa
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego
2007-2013, przy dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Remonty drogowe rozpoczęte

Siłownia w Lasku Żabiowolskim

Kiedy mamy obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W ostatnią sobotę marca w żabio-
wolskim dworku odbędzie się Kier-
masz Wielkanocny. Będzie można
zobaczyć ( i zakupić) na nim wyroby
rękodzielnicze pasjonatów różnorod-
nych sztuk artystycznych. Wykonane

na potrzeby kiermaszu prace z całą 
pewnością będą niepowtarzalne 
i ciekawe, zaś z uwagi na termin (tuż 
przed Niedzielą Palmową) mogą stać 
się wspaniałymi ozdobami świątecz-
nych stołów. Zapraszamy.

Przedświąteczny kiermasz
W lutym w Gminnej Bibliotece

Publicznej w Żabiej Woli odbyło się
szkolenie poświęcone udzielaniu
pomocy medycznej. Realizatorka
szkolenia opowiadała o potrzebie
nabywania umiejętności korzystania
z defibrylatora AED, obalała mity

związane z trudnościami i obawami
związanymi z jego obsługą oraz przy-
bliżyła sama definicję defibrylacji.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał
mały, symboliczny prezent „od ser-
ca”...

Na „drżenie serc”.
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W marcu w Sołectwach Gminy Żabia Wola roz-
poczęły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na
kolejną kadencję. Do udziału w głosowaniu upraw-
nieni są wszyscy mieszkańcy Sołectwa wpisani do
Rejestru Wyborców Gminy Żabia Wola oraz osoby,
które złożą oświadczenie, że zamieszkują na tere-
nie miejscowości wchodzących w skład sołectwa.
W/w oświadczenie zawiera zapis, iż osoba je skła-
dająca jest świadoma odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

Kandydatów na Sołtysów oraz Członków Rad
Sołeckich należy zgłosić w trakcie zebrania wiej-
skiego. Aby wybory były prawomocne w zebra-
niu wiejskim musi uczestniczyć, co najmniej 1/5
mieszkańców sołectwa, jednak w przypadku braku
frekwencji i konieczności zwołania drugiego zebra-
nia wybory uznaje się za prawomocne niezależnie
od liczby osób w nim uczestniczących w drugim
terminie.

Terminy planowanych zebrań wiejskich zamiesz-
czane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net

Wybory do Mazowieckiej Izby
Rolniczej (MIR)wyznaczone zostały
na dzień 31 maja 2015 r.Prawo do
uczestnictwa w wyborach oraz zgła-
szania kandydatów do Rady Powiato-

wej Izby przysługuje członkom samorządu rolni-
czego tj. osobom fizycznym i prawnym będących
płatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego
z działów specjalnych produkcji rolnej oraz człon-
kom RSP posiadającym w nich wkłady gruntowe.

W gminie Żabia Wola powierzchnia użytków rol-
nych przekracza 4 tys. ha, dlatego do Rady Powia-
towej MIR wybiera się dwóch członków.

Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady
Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następują-
ce dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie
o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków izby
zawierających, co najmniej 50 podpisów poparcia.
W/w dokumenty należy przesłać do dnia 8 maja
2015 r. do Oddziału Biura MIR (ul. Żółkiewskiego
17, 05-075 Warszawa Wesoła tel. 22 773 53 95
w. 1, wars@mir.pl).

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do
głosowania, zostanie udostępniony do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy najpóźniej w 14 dniu
przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rol-
nik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść
zażalenie w sprawie ewentualnych nieprawidłowo-
ści spisu.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej przeprowadzone zostaną w dniu 10 maja
2015 r., głosowanie będzie odbywać się w godzi-
nach 7:00- 21:00.

Na terenie Gminy Żabia Wola, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, lokale wyborcze utworzone zostaną
w Szkołach Podstawowych w Skułach i w Ojrzano-
wie, w Gimnazjum w Józefinie, w Domu Kultury
w Żabiej Woli oraz w dawnym budynku Szkoły
Podstawowej w Słubicy Dobrej, w którym obecnie

mieści się placówka wsparcia dziennego – Świe-
tlica Motyle.

Do głosowania na terenie Gminy uprawnieni są 
wyborcy:
• ujęci w rejestrze wyborców Gminy Żabia Wola;
• dopisani do spisu wyborców;
• posiadający zaświadczenie o prawie do głosowa-

nia (wyborca może je uzyskać w gminie, w której 
jest ujęty w spisie wyborców);
Należy pamiętać, że zameldowanie na pobyt cza-

sowy nie jest równoznaczne z wpisaniem do reje-
stru wyborców z urzędu.

Ponadto złożone przed dniem pierwszego głoso-
wania:
• zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyj-

nego,
• wniosek o dopisanie do spisu wyborców,
• wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa 

(do dnia 1 maja 2015 r.),
• wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do 

głosowania, 
dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak 

i ewentualnego ponownego głosowania w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głoso-
wania dokona zgłoszenia zamiaru głosowania ko-
respondencyjnego (wniosek należy złożyć do 25 
kwietnia br.), również w przypadku ewentualnego 
ponownego głosowania będzie głosował korespon-
dencyjnie. Wójt prześle mu pakiet wyborczy na ten 
sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed 
pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmia-
ny tego adresu. Wyborca może zrezygnować z gło-
sowania korespondencyjnego. W tym celu powi-
nien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. 
Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć 
w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wy-
borców. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed 
wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) pakietu wyborczego, lub po tym terminie, 
jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nie-
naruszonym.

Wyborca, który przed dniem pierwszego głoso-

wania złożył wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w wybranym obwodzie głosowania (wniosek
należy złożyć do 5 maja br.), będzie ujęty w tym
spisie wyborców również w przypadku ewentualne-
go ponownego głosowania. Prawo do głosowania
za pośrednictwem pełnomocnika mają wybor-
cy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności.

Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu
głosowania. Wyborca, który w ponownym głoso-
waniu będzie chciał głosować w innym obwodzie
głosowania, w tym także w obwodzie właściwym
dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć
zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek
w tej sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie
gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem
pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do
oddania głosu również w ewentualnym ponownym
głosowaniu. Pełnomocnikiem może być osoba
wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub
posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jed-
nej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej
jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek,
babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka,
itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostają-
ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być członek  komi-
sji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania
osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowa-
nia, a także mężowie zaufania i kandydaci na Pre-
zydenta RP.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do gło-
sowania może głosować osobiście, jeżeli głosu nie
oddał jeszcze pełnomocnik. Wyborca może również
cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie
w tej sprawie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowa-
nia lub obwodowej komisji wyborczej w dniu gło-
sowania, w trakcie jego trwania.

Wyborca, który przed dniem pierwszego gło-
sowania złożył wniosek o wydanie zaświadczania
o prawie do głosowania, otrzyma dwa zaświadcze-
nia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu
pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o pra-
wie do głosowania w dniu ponownego głosowania.
W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od
przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejne-
go zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowa-
niu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego
zamieszkania.

Na jesieni odbędą się także wybory do Sej-
mu i Senatu RP.

Więcej informacji w BIP Urzędu Gminy Żabia
Wola: http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/ 
oraz na stronie internetowej www.zabiawola.pl.

W 2015 roku wybory, wybory, wybory
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21 lutego w świetlicy Gimnazjum
im. J. Chełmońskiego w Józefinie
odbyło się pierwsze szkolenie dla
wolontariuszy z Gminy Żabia Wola
zatytułowane „Wprowadzenie do
wolontariatu”. Spotkanie było jed-
nym z etapów realizacji projektu
„Wolontariat - szansa dla integra-
cji”, współfinansowanego z funduszy
EOG w ramach programu Obywatele
dla Demokracji. Trener z Centrum
Wolontariatu w Warszawie p. Marta
Walkowska-Lipko zapoznała uczest-
ników szkolenia m.in. z informacjami
na temat pracy w terenie, sposobów
komunikacji, kompetencji wolonta-
riuszy oraz form i zakresu współpracy
w grupie. Kolejne szkolenia przepro-
wadzone zostaną w marcu i kwietniu
br.

24 lutego wolontariusze ze Szkol-
nego Wolontariatu działającego przy
Gimnazjum spotkali się z koordynato-
rem wolontariatu p. Moniką Malczak.
Gimnazjalistom przydzielone zostały
zadania w terenie, zgodne z ich pre-
ferencjami i możliwościami.

Jako pierwsi z pomocy młodych 
wolontariuszy skorzystają Klienci
Ośrodka. Młodzież będzie towarzy-
szyła samotnym seniorom i osobom
niepełnosprawnym.Wolontariusze
będą także delegowani do pomocy
młodszym kolegom w lekcjach i do
zabaw z najmłodszymi mieszkańcami
gminy. Grupa młodych wolontariuszy
rozpoczęła pracę w terenie w marcu.

Obecnie w Gminie jest 54 wolon-
tariuszy, z czego 52 pracuje w ra-
mach szkolnych kół wolontariatu.

Uczniowie szkół podstawowych zaan-
gażowani są w wolontariat koleżeński 
i wolontariat akcyjny, zaś 12 gimna-
zjalistów i 2 wolontariuszy indywidu-
alnych wspiera GOPS w Żabiej Woli 
działaniami w terenie. 

Mieszkańcy, którzy chcieliby sko-
rzystać z pomocy wolontariuszy lub 

pomagać innym osobom, mogą zgła-
szać się do koordynatora wolontaria-
tu w GOPS w Żabiej Woli p. Moniki
Malczak (tel. 46 857 84 80 wew. 21,
e-mail: ops@zabiawola.pl)

Ustawa o Kar-
cie Dużej Rodziny
wprowadziła zmia-
ny w obowiązują-
cych przepisach

m.in. w ustawie o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.
Obecnie członkowie rodzin wielo-
dzietnych -rodzice oraz małżonkowie
rodziców, otrzymują ustawowe zniżki
na przejazdy kolejowe: 37% zniżkę
na zakup biletów jednorazowych oraz
49% zniżkę na bilety miesięczne.
Ulgi ustawowe na przejazdy kolejowe
dla dzieci, uczniów i studentów nie
uległy zmianie.

Ulgi handlowe dla posiadaczy 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny
oferuje także część przewoźników
kolejowych:
• PKP Intercity S.A. oferuje 25%

zniżkę dla każdej osoby posia-
dającej Kartę Dużej Rodziny na 
przejazdy jednorazowe w klasie 2 
w wybranych pociągach dla człon-
ków rodzin wielodzietnych, jeżeli 
przejazd będą odbywały jedno-
cześnie minimum 3 osoby. Zniżka 
łączy się z ustawowymi ulgami;

• Przewozy Regionalne oferują po-
siadaczom Karty Dużej Rodziny 
zakup pierwszej REGIOkarty rocz-
nej w cenie 140 zł (cena normalna 

wynosi 175 zł). REGIOkartę należy 
zakupić dla każdego członka rodzi-
ny. Posiadacz REGIOkarty może 
kupić bilet według taryfy RAZEM, 
co w przypadku nabycia biletu jed-
norazowego pozwala obniżyć cenę 
do 30%, a w przypadku biletu mie-
sięcznego do 15%. Posiadacz RE-
GIOkarty ma możliwość nabywania 
tańszych biletów na przejazdy na 
trasach obsługiwanych przez Prze-
wozy Regionalne, Arriva RP, Koleje 
Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Kole-
je Wielkopolskie. Zniżki oferowane 
przez Przewozy Regionalne łączą 
się z ustawowymi ulgami;

• „Koleje Małopolskie” oferują 30% 

zniżki na przejazdy jednorazo-
we w pociągach Spółki dla osób
legitymujących się Kartą Dużej
Rodziny. Od ceny biletu wydane-
go z ulgą 30% stosowane są ulgi
ustawowe zgodnie z indywidualny-
mi uprawnieniami.
Wykaz uprawnień, przysługujących

rodzinom posiadającym Ogólnopol-
ską Kartę Dużej Rodziny dostępny
jest na stronie www.rodzina.gov.pl
Wniosek o przyznanie karty można
złożyć w Urzędzie Gminy w Żabiej
Woli (pokój nr. 3)

W lutym br. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Żabiej Woli, we
współpracy z Bankiem Żywności,
przeprowadził akcję dystrybucji paczek
żywnościowych dla najbardziej potrze-
bujących mieszkańców Gminy. Klienci
Ośrodka, spełniający kryteria do przy-
znania pomocy, otrzymali makaron,
konserwy mięsne, cukier, olej i mleko.

Kierownik GOPS w Żabiej Woli p. Te-
resa Fabiszewska ma nadzieję na dal-
szą współpracę z Bankiem Żywności.

Akcja przeprowadzona została 
w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 r. 
współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym.

Wolontariat w Gminie Żabia Wola

Dystrybucja paczek żywnościowych

Zniżki dla dużych rodzin w transporcie kolejowym

Wolontariat- to dobrowolna i bezpłatna pomoc na rzecz drugiego człowieka.

Jeśli: 
• masz wolny czas 
• lubisz pomagać innym
• chcesz podzielić się doświadczeniami
• lubisz poznawać nowych ludzi

Dołącz do nas i zostań wolontariuszem
POMAGAJĄC INNYM, 

POMAGASZ RÓWNIEŻ SOBIE!
ĄĄ

Zajęcia i pomoc ze strony wolontariuszy:
• opieka nad dziećmi (również niepełnosprawnymi) 
•  pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, nauce
•  rozmowy, spacery z ludźmi starszymi bądź niepełnosprawnymi
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
• pomoc w wykonywaniu drobnych prac domowych
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14 marca placówka wsparcia
dziennego – Świetlica „Motyle”
w Słubicy Dobrej, prowadzona przez
Stowarzyszenie „SZANSA” w Żabiej
Woli na zlecenie Wójta Gminy Żabia
Wola obchodziła pierwszą rocznicę

rozpoczęcia swojej działalności. 
Z tej okazji członkowie stowa-

rzyszenia, wychowawcy oraz dzieci 
uczęszczające na zajęcia świetlicowe 
wraz z rodzicami przygotowali szereg 
atrakcji. Program artystyczny, licyta-

cja jajek wielkanocnych oraz warsz-
taty modelowania balonów to tylko
niektóre z atrakcji. Nie mogło też
oczywiście zabraknąć tortu urodzino-
wego oraz prezentów. Radni Gminy
Żabia Wola wraz z Wójtem Gminy p.

Haliną Wawruch oraz Sekretarz Gminy 
p. Zofią Owczarek ufundowali aparat 
fotograficzny, którym będzie można 
upamiętniać wydarzenia, uroczysto-
ści i codzienne życie placówki.

Drużyna unihokeja Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego „Józe-
fina”, która w tym sezonie gra w 3 ka-
tegoriach wiekowych: junior młodszy,
junior starszy oraz senior (Ekstraliga)
odnosi kolejne sukcesy. Juniorzy
młodsi i juniorzy starsi awansowali
do Półfinału Mistrzostw Polski.

Na początku marca drużyny uni-
hokeja chłopców i dziewcząt z Gim-
nazjum w Józefinie po zwycięstwie
w Powiatowych Zawodach Unihokeja,
które odbyły się pod koniec lutego
br., reprezentowały Powiat Grodziski
w zawodach Międzypowiatowych.

Chłopcy z drużyny ULKS „Jó-

zefina” rywalizowali o zwycięstwo 
z reprezentantami powiatów: prusz-
kowskiego (zespół z Piastowa), ży-
rardowskiego (zespół z Osuchowa), 
warszawskiego zachodniego (zespół 
z Płochocina) oraz z wicemistrza-
mi powiatu grodziskiego (zespołem 
z Międzyborowa). Zwycięstwo w 3 
meczach oraz zakończenie jednego 
spotkania remisem zapewniło druży-
nie z Józefiny zwycięstwo w turnieju.

W Międzypowiatowych Zawodach 
Unihokeja Dziewcząt rywalizowa-
ły zespoły z: Józefiny, Płochoci-
na, Brwinowa i Wiskitek. Józefinki 
pierwszy mecz rozegrały z zespołem 

z Wiskitek i bez problemu wygrały
5-1. Drugie spotkanie z Płochoci-
nem niestety zakończyło się porażką
naszych reprezentantek. Zwycięstwo
5-1 w meczu z grupą z Brwinowa
sprawiło, że w zawodniczki z ULKS
„Józefina” ostatecznie zajęły II miej-
sce w turnieju. 

Na przełomie maja i czerwca od-
będą się rozgrywki finałowe, czyli 
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej, w których udział weźmie 8 
najlepszych zespołów z Mazowsza. 
ULKS „Józefina” będzie reprezen-
tować rejon Sochaczewski w walce 
o tytuł mistrza Mazowsza.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sku-
łach na przełomie lat 2014/2015 
zrealizowała dwa projekty finanso-
wane, za pośrednictwem LGD Ziemia 
Chełmońskiego, ze środków PROW 
2007-2013. 

Realizacja zakończonego w grud-
niu ubiegłego roku projektu pn. 
„Budowa sceny widowiskowej przy 
budynku OSP Skuły”pozwoli zmniej-
szyć koszty ponoszone przez OSP 
na organizację uroczystości i innych 
imprez plenerowych. Przyczyni się 

także do wzrostu aktywność mło-
dzieży i organizacji zainteresowanych
prowadzeniem szeroko pojętej dzia-
łalności kulturalnej.

Drugi z projektów pn. „Remont
i wyposażenie świetlicy wiejskiej
w OSP Skuły” miał znacznie szerszy
zakres. Część prac remontowych wy-
konali Strażacy. Do niektórych np.za-
mocowania sufitu podwieszanego,
wymiany stolarki drzwiowej czy
montaż rolet, konieczne było jednak
zatrudnienie firmy budowlanej.

W ramach projektu do świetlicy 
zakupiony został także sprzęt elektro-
niczny: projektor i ekran elektryczny 
w kasetonie o wymiarach 4 x 3 m 
oraz inne elementy wyposażenia: 
bieżnia elektryczna do ćwiczeń, stół 
bilardowy, stół do tenisa i do cym-
bergaja.

Prezes OSP p. Wacław Świdlic-
ki jest dumny ze swych Strażaków 
i realizacji projektów. Jak podkreśla 
zakres prac remontowych, wyma-
gał bardzo dużego zaangażowania 

wszystkich członków organizacji.

Pierwsze urodziny „Motyli”

Sukcesy drużyny unihokeja 

Zaradni strażacy ze Skuł pozyskali kolejne fundusze
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W lutym Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną odwiedziły dzieci z Malu-
chowa. W czasie spotkania maluchy
poznały zalety korzystania z księgo-
zbioru, dowiedziały się, czym różni
się biblioteka od księgarni i jak pro-
dukuje się książki. 

Kierownik Biblioteki p. Halina
Krajewska przygotowała dla swoich
małych gości liczne atrakcje - rebu-
sy i zagadki, związane z biblioteką,

sprawdziła także ich wiedzę na temat
tego, jak należy postępować z książ-
kami.

Pani Kierownik nie zapomniała 
także o głośnym czytaniu książek dla
dzieci, kontynuując w ten sposób tra-
dycję polegającą na wprowadzaniu
dzieci w świat książki czytanej wśród
bibliotecznych półek. Kolejne „Spo-
tkania w Bibliotece” - już wkrótce!

Już niedługo na półkach Gminnej
Biblioteki Publicznej ukażą się nowe
tytuły! W marcu br. placówka zakupiła
ponad 140 nowych pozycji książko-
wych, przeznaczonych dla Czytelni-
ków w różnym wieku i o różnorod-
nych zainteresowaniach. Jak mówi p.
Halina Krajewska już niedługo nowe
tytuły pokażą się w katalogu online
placówki i zostaną udostępnione. 

Z tym większym zainteresowaniem
należy obecnie śledzić stronę inter-

netową biblioteki – tam informacja
o powiększeniu katalogu ukaże się
najwcześniej…

Na początku marca w czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ża-
biej Woli otwarta została wystawa
prac p. Anety Szymańskiej - uczest-
niczki organizowanych przez żabio-
wolski Dom Kultury zajęć malarstwa
i rysunku. Instruktor zajęć, p. Olga
Langowska, wypowiadała się w bar-
dzo pozytywny sposób o dokonaniach
swojej uczennicy. Na otwarciu wysta-
wy obecne były również m.in.: wójt
gminy, p. Halina Wawruch, dyrektor

Domu Kultury p. Aleksandra Liwińska
oraz kierownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej p. Halina Krajewska.

Jak wspomina sama autorka:
Nigdy nie kształciłam się w kierun-

ku plastycznym. Moje zainteresowa-
nie malarstwem rozpoczęło się kilka
lat temu dzięki wsparciu i opiece pani 
Olgi Langowskiej.

Od początku zafascynowana byłam 
impresjonizmem i pracami Vincenta
Van Gogha, czego owocem były moje

obrazy: ,,Statki” i ,,Lawenda”.
Odkryłam też twórczość Leonida 

Afremona, współczesnego malarza 
białoruskiego.

Urzekła mnie w nich niesamowi-
ta struktura kładzenia farby i kolory. 
Wpłynęło to na dalsze moje prace, 
w których jako narzędzia używałam 
szpachelki malarskiej. Sprawiło to, 
że obrazy nie mają jednolitej faktury 
farby - są wręcz odstające od płótna, 
co daje oryginalną perspektywę po-

strzegania tematyki obrazu. Obrazy:
„W ogień ”, ,,W deszczu”, ,,Most 
Brooklyński” są przykładami moich
prac malowanych tą techniką i w niej 
czuję się najlepiej.”

Liczymy na opinie pierwszej wy-
stawy prac autorstwa Anety Szymań-
skiej oraz na kontynuację przygody
z farbą i pędzlem...

Na początku marca w Domu Stra-
żaka w Skułach odbyły się eliminacje 
gminne do Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom”. 
Wzięli w nich udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu 
Gminy Żabia Wola oraz członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w Skułach, którzy zakwalifikowali się 
w etapie środowiskowym.

Zgodnie z regulaminem turnieju, 
po trzy najlepsze osoby z każdej gru-
py wiekowej zakwalifikowały się do 
kolejnego etapu turnieju. W elimi-
nacjach powiatowych, które odbyły 
się 14 marca naszą Gminę reprezen-

towali: w grupie szkoły podstawowe
– Aleksander Olborski, Kacper Wło-
darkiewicz i Weronika Wyszpolska,
w grupie szkół gimnazjalnych – Jakub
Kuciński, Aleksandra Mirgos i Daniel
Błaszczyk, zaś w grupie szkół ponad-
gimnazjalnych – Janusz Badowski,
Szymon Włodarkiewicz oraz Mateusz
Michałowski. Warto zaznaczyć, że
wszyscy uczestnicy zakwalifikowani
do etapu powiatowego są członkami
MDP OSP Skuły.

Do eliminacji Wojewódzkich, które
odbędą się w kwietniu w Książeni-
cach, z terenu Gminy Żabia Wola za-
kwalifikowała się Weronika Wyszpol-
ska, która zajęła I miejsce w kategorii
szkół podstawowych.

W trosce o bezpieczeństwo
uczniów 24 i 25 lutego br. szkoła
Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej
w Ojrzanowie zorganizowała warszta-
ty pt. „Mój przyjaciel pies”. W czasie
zajęć, prowadzonych przez zoopsy-
chologa, behawiorystę p. Katarzynę

Młodzianowką oraz tresera psów p.
Piotra Młodzianowskiego z firmy „Na
psa urok”, dzieci dowiedziały się
m.in., w jaki sposób pielęgnować
i opiekować się swoimi pupilami oraz
jak postępować by zachować bezpie-
czeństwo w relacjach z psami.

27 lutego w Szkole odbyły się 
warsztaty prowadzone przez trene-
ra Pracowni Profilaktycznej „Dialog
Centrum Edukacji i Profilaktyki”.
Uczniowie klasy V uczestniczyli w za-
jęciach pt. „Opanowuję agresję”.
Szóstoklasiści poznali natomiast
„Techniki aktywnych metod nauki
z elementami nauki kreatywnego
myślenia oraz umiejętności radzenia

sobie ze stresem”, podczas których 
dowiedzieli się jak bez stresu po-
dejść do egzaminu.

4 marca uczniowie placówki wzię-
li udział w prelekcji z Policjantami 
z Wydziału Ruchu Drogowego z War-
szawy, podczas której poruszone zo-
stały kwestie bezpieczeństwa na dro-
dze, w domu, na podwórku i innych 
miejscach, w których przebywają 
dzieci i młodzież. Uczniowie mieli 
również okazję uzyskać odpowiedzi 
na pytania dotyczące przepisów dla 
rowerzystów oraz zasad uzyskania 
karty rowerowej. 

Do 31 marca w szkole organizo-
wane są natomiast bezpłatne warsz-

taty dla dzieci z klas 0-III na temat
profilaktyki nadużyć seksualnych.
Warsztaty prowadzi psychoterapeuta,
antropolog p. Zuzanna Czerwińska
oraz psycholog, psychoterapeuta p.
Agata Sitarska. Obie Panie związane
są z Fundacją Dzieci Niczyje. Szkoła
przygotowała również prelekcje dla
rodziców na temat zachowań seksu-
alnych dzieci i młodzieży.

„Mamo, ja jus cytam”!

Nowości w bibliotece

„Rozmaitości” na sztalugach…

Młodzież zapobiega pożarom - Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

Warsztaty w szkole w Ojrzanowie
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Wójt na Facebook’u

Gminny system SMS

Baza wiedzy Kumam Żabią Wolę

Półkolonie w szkołach

Rajd rowerowy

W wyniku przeprowadzonego postę-
powania konkursowego na stanowisko 
Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli 
wybrana została p. Aleksandra Liwiń-
ska. Pani Dyrektor pełni swe obowiązki 
od 1 marca 2015 r. Życzymy jej wszel-
kiej pomyślności, entuzjazmu oraz sa-
tysfakcji z pracy.

Minione wybory pokazały, że stoso-
wane dotychczas formy przekazywania
informacji o funkcjonowaniu gminy
nie były wystarczające. Część poja-
wiających się opinii wskazywała na
brak zrozumienia realiów, w których
funkcjonujemy. W związku z tym po-
stanowiliśmy podjąć działania mające
na celu usprawnienie komunikacji

z Mieszkańcami. Podjęta została de-
cyzja o kontynuowaniu prowadzenia 
fanpage Wójt Haliny Wawruch gdzie 
publikowane będą najważniejsze in-
formacje z życia gminy.

Zapraszamy do śledzenia i wspólnej 
wymiany poglądów na www.facebook.
com/WojtZabiaWola

Urząd Gminy Żabia Wola ponownie
przeanalizował wprowadzenie Gmin-
nego Systemu SMS. Zbadane kilka lat
temu zainteresowanie Mieszkańców
okazało się zbyt małe, aby wówczas
wdrożenie miało uzasadnienie eko-
nomiczne. Obecnie wzrosła liczba
Mieszkańców, która deklaruje po-
trzebę otrzymywania najważniejszych
informacji za pośrednictwem SMS,
a oferty dostawców tego typu usług są
korzystniejsze. Dlatego Urząd Gminy
Żabia Wola podjął decyzję o wdroże-
niu Gminnego Systemy SMS, który

będzie wykorzystywany do informo-
wania mieszkańców o gminnych wy-
darzeniach  lokalnych, planowanych 
wyłączeniach energii elektrycznej, 
awariach oraz innych istotnych zda-
rzeniach. Gminny System SMS zo-
stanie uruchomiony w kwietniu 2015. 
Szczegółowe informacje o funkcjono-
waniu systemu zostaną opublikowane 
na stronie internetowej www.zabiawo-
la.pl

Kolejnym krokiem ku poprawieniu
komunikacji Urzędu Gminy z Miesz-
kańcami jest stworzenie bazy wiedzy
– KUMAM Żabią Wolę, która w przy-
stępny sposób będzie przekazywać
informację o budzących zaintere-
sowanie aspektach funkcjonowania
Gminy, planowanych i prowadzonych
inwestycjach.

Tymczasowo baza zagadnień do-
stępna jest w zakładce BAZA WIEDZY

O GMINIE dostępnej na Facebook’o-
wym fanpage Wójt Haliny Wawruch. 
Treści redagowane będą na bieżąco 
w odpowiedzi na powtarzające się 
pytania.

W szkołach podstawowych na tere-
nie Gminy, w okresie wakacyjnym, zo-
staną zorganizowane półkolonie. Dzie-
ci w wieku od 5 do 10 lat będą mogły
spędzić czas w grupie przyjaciół, pod
okiem wykwalifikowanej kadry.

Półkolonie zorganizowane zostaną
w następujących terminach: 6-17
lipca Szkoła Podstawowa w Józefi-
nie, 20-31 lipca Szkoła Podstawowa
w Ojrzanowie, 3-14 sierpnia Szkoła
podstawowa w Skułach. Rodzice będą
mogli wybrać termin niekoniecznie
jeden i niekoniecznie w placówce, do
której uczęszcza dziecko. Przyjmiemy
też uczniów, naszych mieszkańców,

którzy z różnych powodów chodzą do 
szkół w innych gminach. Wychodzimy 
naprzeciw rodzicom, którzy podczas 
wakacji szkolnych muszą zapewnić 
opiekę swoim pociechom –informuje 
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych p. Justyna Wodnicka-
Żuk.

Organizatorzy planują wprowadzenie 
odpłatności m.in. za wyżywienie, wodę 
czy wyjazdy z dziećmi np. kino, basen. 
Ilość miejsc będzie ograniczona.

Szczegóły zapisów na półkolonie 
i formularze ukarzą się niebawem na 
stronie Gminy i stronach szkół.

Dom Kultury w Żabiej Woli orga-
nizuje kolejny wiosenny rajd rowero-
wy.W tym roku Rowerowy Rajd Rekre-
acyjny dla mieszkańców gminy Żabia
Wola, odbędzie się w dniu 25 kwietnia
w godz. 10.30 - 13.00 

Planowana trasa rajdu:
Start – Żabia Wola – parking przed

Urzędem Gminy,
trasa: Żabia Wola – Kaleń - Pieńki

Zarębskie - Rezerwat Skulski Las (ul.
Strażacką) – Skuły – Grzegorzewice
(ul. Pałacową).

Meta – Grzegorzewice (EkoFarm –
gospodarstwo ekologiczne)

Na mecie uczestnicy Rajdu będą 
mogli wziąć udział w inauguracji szla-
ku Questingu organizowanego przez 
właściciela EkoFarm w ramach pikniku 
„Bądź zdrów jak ryba”, zakończonego 
ogniskiem z atrakcjami.

Zapisy do udziału w Rajdzie, będą 
możliwe po Świętach Wielkanocnych 
w Domu Kultury, ul. Warszawska 27.

Nowy Dyrektor 
Domu Kultury


