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Informacje podatkowe przez Internet

Tradycyjny opłatek w Domu Kultury

Usługa e-Podatki umożliwia całodo-

bowy, bezpłatny dostęp do aktualnych

informacji o wszystkich posiadanych wo-

bec gminy zobowiązaniach finansowych.

Użytkownik, którym może być zarówno 

osoba prawna jak i fizyczna - posiadająca

zobowiązania podatkowe w gminie Żabia

Wola, może za pośrednictwem Internetu

przeglądać i weryfikować na swoim in-

dywidualnym koncie wymiar podatków 

i opłat. Informacje są identyczne z tymi

posiadanymi przez urzędników, a przeglą-

danie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu

i 24 godziny na dobę. Usługa zostanie

uruchomiona od 1 stycznia 2018 r.

W celu skorzystania z niej wystarczy po-

stąpić wg poniższej instrukcji.

Krok 1 – rejestracja

Wypełnij formularz rejestracyjny 

na stronie internetowej http://ugzabiawola.

epodatnik. info.  Potwierdzeniem otrzyma-

nia przez urząd poprawnie wypełnionego 

formularza będzie otrzymanie na podany 

adres mailowy zaproszenia do odwiedze-

nia urzędu celem weryfikacji tożsamości.

Krok 2 - wizyta w Urzędzie Gminy 

Żabia Wola (pokój nr 14)

Do urzędu przyjdziesz tylko raz w do-

godnym dla Ciebie terminie. Podczas wi-

zyty podpiszesz niezbędne dokumenty.

Dzięki temu Twoje dane będą bezpieczne 

- my potwierdzimy Twoją tożsamość. Pa-

miętaj o tym, żeby zabezpieczyć hasła, aby 

zachować poufność danych. My ze swej 

strony gwarantujemy bezpieczeństwo i po-

ufność przesyłania danych (algorytm szy-

frujący RSA), gdy będą one wywoływane 

za pośrednictwem poufnej listy haseł.

Krok 3 - korzystanie z systemu

Bez wychodzenia z domu, z kawiaren-

ki internetowej, albo z innego miejsca

na świecie - o każdej porze dnia, także

w święto - za pośrednictwem Internetu

przeglądaj wszystkie informacje o Twoich 

podatkach i opłatach. Nie ma już koniecz-

ności odwiedzania urzędu, bo terminy

płatności i bieżące naliczenia są przystęp-

nie i czytelnie objaśnione oraz w przej-

rzysty sposób zaprezentowane. A płatno-

ści dokonasz również bez wychodzenia

z domu - w wygodnej, elektronicznej for-

mie - wtedy kiedy chcesz. 

W systemie można sprawdzić należ-

ności pozostałe do opłacenia i terminy

płatności oraz w nieskrępowany sposób

można przejrzeć i zweryfikować informa-

cje, na podstawie których naliczane są

podatki i opłaty. 

Korzyści:

• bezpośredni, nieograniczony czasem

dostęp do bieżącej, indywidualnej infor-

macji o wszystkich należnościach i termi-

nach

• oszczędność czasu, papieru i kosztów 

korespondencji pocztowej

• czytelny i przejrzysty sposób prezen-

tacji danych, logiczna struktura

• łatwy dostęp do informacji o sposo-

bie naliczenia podatków i opłat - możli-

wość szybkiego zgłoszenia i wyjaśnienia

wszelkich wątpliwości bez konieczności

licznych wizyt w urzędzie

• prosty i tani sposób aktywacji konta - 

formularz elektroniczny i tylko jedna wi-

zyta w urzędzie (weryfikacja zgłoszonych

danych)

• wszystkie informacje na jednym kon-

cie - teraz nie zginie żaden „kwitek”

EG

Tradycyjny opłatek wigilijny zgro-

madził w Domu Kultury przedstawicieli 

społeczności naszej gminy. Uczestnicy

uroczystości- księża naszych i sąsiednich

parafii (z Ewangelią Bożonarodzeniową

i życzeniami świątecznymi), przedsta-

wiciele urzędów powiatowych, szefowie

i reprezentanci gminnych urzędów i służb

publicznych, społeczni działacze, wolon-

tariusze (m. in. Szlachetnej Paczki i in. )

podzielili się opłatkiem. We wzajemnych

życzeniach powtarzało się najczęściej:

- żeby pokój, zdrowie i pomyślność za-

wsze gościły w naszych domostwach,

- żeby dobrze korzystać z dobra pu-

blicznego,

- żeby wzajemne zrozumienie i dobro

sąsiedzkie, wspomaganie się ułatwiało

nam życie,

- żebyśmy nadal oddychali czystym 

powietrzem (z którego gmina była znana), 

z dala od linii wysokiego napięcia, 

- żeby nie zabrakło środków na liczne, 

twórcze pomysły,

- żeby pogodne niebo chroniło nas 

przed kaprysami pogody. 

Wzruszająco zaśpiewała kolędy naj-

młodsza grupa Wesołe Rzępoły i Lenka 

Rednowska, a powagi dodali pięknymi 

głosami najstarsi Do-Re-Mi-Re. 

Śliczna i gustowna choinka gościnne-

go Domu Kultury przez najbliższy miesiąc 

witać będzie wszystkich odwiedzających 

naszą gminną placówkę - uczestników 

pożytecznych zajęć, czytelników biblioteki

i buszujących w Internecie, oglądaczy 

wystaw, brydżystów, wszystkich amato-

rów przyjemnego, kulturalnego spędzania 

czasu. 

AJ

Serdeczne życzenia 
szczęśliwych, spokojnych, wesołych,

dostatnich i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia 

i takiegoż Nowego 2018 Roku

składają 
Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola

Roman Olczak - Przewodniczący Rady,
Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy 

i gminnych jednostek organizacyjnych 
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Śmieci – droższe !
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ule-

ga wysokość opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi. Nowe 

stawki opłaty Rada Gminy Żabia Wola 

zatwierdzała na listopadowym posie-

dzeniu. 

Podwyższenie stawek związane jest 

ze wzrostem kosztów funkcjonowa-

nia systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Wprowadzone prze-

pisami prawa zmiany w całym kraju 

nakładają na samorządy obowiązek 

zwiększenia liczby frakcji odpadów 

poddanych segregacji na:

1.   Odpady komunalne zmieszane 

(bez zmian - kolor worka czar-

ny),

2.   Bioodpady ( uwaga zmiana – 

kolor worka brązowy),

3.   Papier i Tektura ( uwaga zmiana 

– kolor worka niebieski),

4.   Tworzywa sztuczne i metale 

(nowa frakcja - kolor worka żół-

ty),

5.   Szkło ( uwaga zmiana – kolor 

worka zielony). 

Warto wspomnieć, że obowiązu-

jący system nie posiada żadnych 

ograniczeń w ilości odbieranych od-

padów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Pomimo wprowadzenia nowych 

stawek opłaty oraz zmiany formularzy 

deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunal-

nymi, właściciele nieruchomości 

nie mają obowiązku składania

nowych deklaracji (chyba, że zajdą

inne zmiany mające wpływ na nali-

czenie wysokości opłaty, np. zmieni 

się liczba osób zamieszkujących nie-

ruchomość, bądź w przypadku nieru-

chomości niezamieszkałych, nastąpi

wymiana pojemników na większe 

bądź mniejsze). 

Zmianie nie ulegają terminy oraz 

sposób płatności. Wpłat z tytułu

gospodarowania odpadami komu-

nalnymi obecnie należy dokonywać 

na rachunek bankowy o nr 32 9291

0001 0046 3049 2000 0060 (Bank

Spółdzielczy Biała Rawska Oddział 

w Mszczonowie). 

Harmonogram odbioru odpadów 

komunalnych na 2018 r. zostanie do-

starczony do każdej posesji. 

Wszelkich innych informacji w za-

kresie gospodarki odpadami komu-

nalnymi w Gminie Żabia Wola udziela 

Referat Planowania Przestrzennego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej, pokój nr 4 (parter) tel.

46 857 81 81 nr wew. 26. 

AG

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. 

Odpady zbierane
w sposób selektywny

od osoby

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny

od osoby

12,00 zł 24,00 zł

NOWE STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn licz-

by pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej  nierucho-

mości i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  ( dotyczy firm

i działalności gospodarczych i jednokrotnego wywozu pojemnika). 

Pojemność pojemnika
Odpady zbierane

w sposób selektywny
Odpady zbierane w sposób 

nieselektywny

120 l 32,00 zł 64,00 zł

240 l 48,00 zł 96,00 zł

 1100 l 99,00 zł 198,00 zł

KP-5 594,00 zł 1187,00zł

KP- 7 901,00 zł 1504,00 zł

KP- 12 1113,00 zł 2 226,00zł

NOWE STAWKI OPŁAT DLA DOMKÓW

LETNISKOWYCH LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI

WYKORZYSTANEJ NA CELE REKREACYJNO – 

WYPOCZYNKOWE 

W przypadku działek rekreacyjnych opłata stanowi całoroczną gotowość 

odbioru odpadów z  działki rekreacyjnej (niezależnie od  okresu przebywania

na działce). 

Odpady zbierane
w sposób selektywny

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny

192,00 zł 384,00 zł

SMS-owy i mailowy system informacyjny o terminie zapłaty lub powstaniu 
zaległości z tytułu podatków i opłat

Od 1 stycznia 2018 r. wprowa-

dzony zostanie SMS-owy i mailo-

wy system informacyjny o termi-

nie zapłaty lub powstaniu zaległości 

z tytułu podatku od nieruchomości, 

podatku rolnego, podatku leśnego 

oraz opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi. 

Każda osoba, która wyrazi zgodę

na umieszczenie swojego numeru 

telefonu komórkowego i adresu ma-

ilowego w bazie programów Urzędu 

Gminy w Żabiej Woli, dotyczących 

podatków i opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi będzie 

otrzymywać krótkie wiadomości tek-

stowe (sms-y) oraz maile:

1.  Przypominające o terminie 

płatności - nie wcześniej niż 7 dni 

przed upływem terminu,

2.  W przypadku wystąpienia za-

ległości - w terminie nie później niż 

7 dni po upływie terminu płatności. 

Zachęcamy Państwa do wypeł-

nienia oświadczenia - druku zgody 

na gromadzenie, przetwarzanie oraz 

wykorzystanie numeru telefonu ko-

mórkowego i adresu mailowego 

w celu powiadamiania o terminach 

płatności podatków i opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi. 

Oświadczenie — druk zgody można 

złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gmi-

ny Żabia Wola, Główna 3, 96-321 

Żabia Wola, w godzinach jego pracy, 

przesłać pocztą tradycyjną (dla celów 

dowodowych zaleca się przesłanie 

listem poleconym) lub za pomocą 

Elektronicznej Platformy Usług Admi-

nistracji Publicznej e-PUAP (oświad-

czenia przesłane za pośrednictwem 

e-mail nie mogą być akceptowane). 

Oświadczenie — druk zgody moż-

na będzie pobrać w Urzędzie Gminy 

Żabia Wola, Główna 3, 96-321 Żabia 

Wola, pokój nr 14 oraz ze strony in-

ternetowej www.zabiawola.pl. 

EG
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Działalność Lokalnego Centrum Kompetencji w Gminie Żabia Wola

Mniej smogu

Głównym celem działalności Ża-

biowolskiego Centrum jest edukacja 

osób zagrożonych „wykluczeniem cy-

frowym”. Mieszkańcy odwiedzający

placówkę otrzymują nie tylko pomoc 

w pisaniu podań, cv, listów motywa-

cyjnych, ale mogą również skorzystać

z licznych szkoleń i warsztatów, któ-

rych zakres jest sukcesywnie posze-

rzany. Od stycznia do końca listopada

z usług Centrum skorzystało blisko

600 osób (w roku ubiegłym 379 osób)

Wśród nowych inicjatyw realizo-

wanych przez LCK warto wymienić 

Lokalny Klub Kodowania (LKK) sta-

nowiący kontynuację zeszłorocznego 

projektu „Link do przyszłości. Za-

programuj swoją karierę”. Jego ce-

lem jest zachęcenie młodych ludzi 

do nauki kodowania oraz rozwijanie

ważnych dla ich przyszłości umie-

jętności programistycznych. Dzięki

współpracy Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Żabiej Woli kilka spotkań

zostało poprowadzonych przez p. Mi-

chała Kłosińskiego - profesjonalnego

trenera kodowania, który za pomocą

elektroklocków przybliżył uczestni-

kom zasadę działania elektryczności 

oraz wtajemniczył ich w sposoby 

programowania płytek Arduino. LKK 

skupia uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych oraz gimnazjalistów. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się również zorganizowane wspól-

nie z Gminną Biblioteką Publiczną

w Żabiej Woli warsztaty „Zaprogramuj 

się na czytanie”. Projekt ten stanowi 

cykl spotkań, które łączą promocję 

czytelnictwa z programowaniem. In-

nowacyjna formuła zajęć oparta jest 

na analizie opowiadań Stanisława 

Lema oraz nauce kodowania. W trak-

cie spotkań uczniowie klas czwartych 

wykorzystywali nowe technologie 

i zestawy klocków LEGO Mindstorms. 

Projekt jest realizowany przez Sto-

warzyszenie Edukacji Pozaformalnej 

„Meritum” w ramach zadania pu-

blicznego zleconego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O podstawowych mechanizmach

funkcjonowania sieci oraz propago-

waniu bezpiecznego i efektywnego

korzystania z Internetu opowiada-

ją bohaterowie kolejnych zajęć dla

uczniów klas II-IV - sympatyczna Zuź-

ka i spostrzegawczy Tunio. Program 

„Zuźka i Tunio poznają Internet” po-

wstał z inicjatywy Fundacji Orange we

współpracy z Fundacją Dajemy Dzie-

ciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci

Niczyje) i Fundacją Nauki i Wiedzy. 

W działalności LCK nie zabrakło

również oferty skierowanej do osób

dorosłych, a konkretnie rodziców bo-

rykających się z niezwykle poważnym

problemem społecznym, jakim jest

nadmierne korzystanie z Internetu

przez dzieci. W czasie warsztatów

„Nadużywanie Internetu” uczestnicy 

dowiadują się, na jakie symptomy 

szczególnie zwracać uwagę oraz co

zrobić, gdy korzystanie z sieci wymy-

ka się spod kontroli i zaczyna mieć

szkodliwy wpływ na życie rodziny. Za-

jęcia oparte na materiałach Fundacji 

Orange. 

Niegasnącym zainteresowaniem 

cieszą się również takie warsztaty

i szkolenia prowadzone przez pracow-

nika żabiowolskiego LCK jak: Owce 

w sieci, Druk 3D – od teorii do rzeczy-

wistości, ABC komputera i Internetu, 

Bezpieczny e-konsument. 

Lokalne Centrum Kompetencji 

w 2017 r. zorganizowało łącznie 137

szkoleń (dla porównania w roku ubie-

głym od marca do grudnia odbyło się 

66 szkoleń). Wszystkie szkolenia były 

bezpłatne. 

W styczniu 2018 r. w LCK rusza 

cykl wykładów na temat nowych 

technologii skierowanych do słucha-

czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Żabiej Woli. W planach placów-

ki również: „Spotkania z pasjami”,

„Ochrona wizerunku w Interne-

cie” oraz wiele, wiele innych cie-

kawych propozycji. Zachęcamy

do polubienia strony facebookowej

www.facebook.com/lckzabiawola

Informacje na temat szkoleń do-

stępne są w siedzibie LCK ul. Głów-

na 5 pok. 3 oraz pod nr telefonu

786 909  006. 

AD

Gmina uzyskała dofinansowanie 

ze środków Wojewódzkiego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w kwocie 60 463,97 zł na re-

alizację zadania pn. „Poprawa jako-

ści powietrza w Gminie Żabia Wola 

poprzez wymianę kotłów”. Wniosek 

o dofinansowanie złożony został 

w ramach programu „Poprawa jako-

ści powietrza na terenie województwa 

mazowieckiego – ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń poprzez modernizację 

kotłowni”. 

Do projektu przystąpiło 18 miesz-

kańców, którzy wymienili stare, nie-

efektywne źródła ciepła w swoich

domach na ekologiczne i energoosz-

czędne urządzenia grzewcze, tj. kotły

gazowe (firmy Buderus Logamax)

oraz kotły na biomasę (firmy Proeco 

Comfort Plus i firmy Klorado). Wy-

sokość dotacji do zakupu i dostawy

kotłów dla właściciela nieruchomości 

wynosiła 75% wartości kotła netto. 

JS

Bezpieczni Żabiawolanie
Pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli

w tym roku naukę w szkołach podsta-

wowych w naszej Gminie, otrzymali

pakiety odblaskowe, składające się 

z chusty, breloka oraz naklejki ufun-

dowane w ramach akcji „Bezpieczni

Żabiawolanie” zainicjowanej przez 

Wójta Gminy.

W okresie jesienno-zimowym,

po zapadnięciu zmroku, na jeszcze

nieoświetlonych odcinkach dróg, pie-

si (zwłaszcza, gdy są ubrani w ciemną

odzież) są słabo widoczni dla kie-

rowców samochodów. Korzystanie 

z elementów odblaskowych zwiększa 

kilkukrotnie widoczność pieszego, co 

znacznie poprawia bezpieczeństwo. 

Prowadzący pojazd im wcześniej 

zauważy pieszego, tym więcej czasu 

ma na wykonanie manewru wymija-

nia bądź hamowania. W przypadku 

rowerzystów sytuacja wygląda analo-

gicznie. 

Na terenie kraju organizowanych

jest wiele akcji mających sprawić, by 

na polskich drogach wszyscy uczest-

nicy ruchu drogowego byli widoczni.

Działania profilaktyczne skierowane

do najmłodszych uczniów Gminy

Żabia Wola mają na celu zachęcenie

oraz wyrobienie w nich nawyku korzy-

stania z odblasków. 

Oprócz pakietów odblaskowych 

Wójt Gminy podarowała uczniom

„Elementarz bezpieczeństwa” - pu-

blikację, w formie kolorowanki, za-

wierającą materiały dydaktyczne 

na temat bezpieczeństwa. Książeczka

z zagadkami prezentuje najważniejsze

informacje na temat pracy policji oraz 

uczy najmłodszych bezpiecznych 

zachowań. W kolejnym roku akcja 

„Bezpieczni Żabiawolanie” będzie 

kontynuowana. 

KJ

p y g j
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Karta Dużej Rodziny w Gminie Żabia Wola

W Urzędzie Gminy Żabia Wola 

10 listopada 2017 r. odbyła się deba-

ta społeczna dotycząca poprawy bez-

pieczeństwa na terenie Żabiej Woli 

zorganizowana przez Kierownika Po-

sterunku Policji w Żabiej Woli st. asp. 

Piotra Zarębskiego, w której uczestni-

czyli również Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji w Grodzisku 

Mazowieckim podinsp. Wojciech 

Bogiel, Oficer Prasowy Komendanta 

Powiatowego Policji w Grodzisku Ma-

zowieckim asp. szt. Katarzyna Zych, 

Dzielnicowy z Posterunku Policji 

w Żabiej Woli asp. Mariusz Kossow-

ski, Wójt Halina Wawruch, Przewod-

niczący Rady Gminy Roman Olczak 

oraz mieszkańcy Gminy Żabia Wola 

zainteresowani tym zagadnieniem. 

Wstępem do debaty były dane sta-

tystyczne, zaprezentowane przez Kie-

rownika Posterunku Policji w Żabiej 

Woli, dotyczące przestępstw krymi-

nalnych, miejsc najbardziej zagro-

żonych przestępczością i wykrocze-

niami, bezpieczeństwa na drogach 

gminnych oraz ilości przeprowadzo-

nych interwencji w okresie I-X 2016 r.

i 2017 r. 

St. asp. Piotr Zarębski poinformo-

wał również o efektach działań poli-

cjantów z Posterunku Policji w Żabiej

Woli, którzy odzyskali pojazd (BMW 

o wartości ok. 4 000 000 zł) skra-

dziony z terenu Austrii oraz ustalili

i zatrzymali mężczyznę podejrzanego 

o dokonywanie włamań na terenie 

Gminy. Przedstawił także informacje

na temat prewencji kryminalnej pro-

wadzonej na terenie Powiatu Grodzi-

skiego, w tym m. in. o:

• uruchomieniu przez Komen-

danta Stołecznego Policji spe-

cjalnej linii telefonicznej:

22 60 33 222 dla osób, które podej-

rzewają, że mógł do nich zatelefono-

wać oszust podający się za „wnucz-

ka”, „krewnego” lub „policjanta 

– funkcjonariusza CBŚ”;

• realizacji akcji „Czujny są-

siad”, której zasadniczym założe-

niem jest współdziałanie na zasadach 

dobrowolności i partnerstwa między

społecznością lokalną powiatu gro-

dziskiego a Policją, w celu zapobie-

gania zagrożeniom i poprawy stanu

bezpieczeństwa w najbliższym oto-

czeniu;

• funkcjonowaniu Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa - no-

wej platformie wymiany informacji 

pomiędzy społeczeństwem a Poli-

cją, dającej możliwość anonimo-

wego dzielenia się spostrzeżeniami 

w zakresie różnego rodzaju zagrożeń. 

Mapa uwzględnia zarówno wybrane 

kategorie przestępstw i wykroczeń jak

i zagrożenia, które w subiektywnym 

odczuciu mieszkańców negatywnie 

wpływają na ich poczucie bezpie-

czeństwa (więcej informacji o Krajo-

wej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 

oraz link do aplikacji na www.zabia-

wola.pl);

• realizacji programu „Dzielnico-

wy bliżej nas” mającego na celu

budowanie zaufania pomiędzy służ-

bami a obywatelami oraz ułatwienie

kontaktu dzielnicowego z mieszkań-

cami, w ramach którego uruchomio-

na została Aplikacja „Moja Komen-

da” - pierwszy mobilny przewodnik

po polskich jednostkach Policji przy-

gotowany przez Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji. Apli-

kacja ułatwia lokalizowanie komend 

i komisariatów Policji. Dzięki niej 

można w prosty sposób odnaleźć

najbliższą jednostkę, a następnie

sprawdzić, jak najszybciej do niej

trafić. Umożliwia również odszukanie 

dzielnicowego, który opiekuje się na-

szym rejonem zamieszkania. Wyszu-

kiwarka dzielnicowych działa również

w trybie offline (użytkownik nie musi 

mieć dostępu do Internetu). „Moja

Komenda” dostępna jest na telefony 

z Androidem i na iOS (system opera-

cyjny Apple Inc. dla urządzeń mobil-

nych iPhone, iPod touch oraz iPad).

Usługa jest bezpłatna. 

KJ

Gmina Żabia Wola to pierwsza gmi-

na wiejska w Polsce, która wprowadzi-

ła zniżki dla dużych rodzin. Obecnie 

z oferty gminnego programu wsparcia 

rodzin z trojgiem lub więcej dzieci, 

korzysta prawie 60 rodzin. Partnerami

„Programu Karta Dużej Rodziny 3+ 

i 4+ na terenie Gminy Żabia Wola” 

są podmioty gospodarcze udzielają-

ce,posiadaczom gminnej Karty 3 lub 

4 Plus, zniżek na oferowane przez sie-

bie towary, bądź usługi. 

16 listopada 2017 r. w Domu Kul-

tury Gminy Żabia Wola odbyła się

Konferencja pt. „Gmina dla Rodziny 

- Karta Dużej Rodziny w Gminie Ża-

bia Wola”, w trakcie której wręczone 

zostały podziękowania dla partnerów 

Programu, zorganizowana przez Wójta 

Gminy Żabia Wola oraz Przewodni-

czącą Koła Związku Dużych Rodzin

Trzy Plus w Żabiej Woli p. Annę Po-

wązkę. 

Gośćmi specjalnymi konferencji 

byli przedstawiciele Związku Dużych 

Rodzin Trzy Plus, którzy wygłosili 

prelekcje dla uczestników spotkania. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

p.  Joanna Krupska na początku swe-

go wystąpienia przypomniała, że Sto-

warzyszenie „Związek Dużych Rodzin 

Trzy Plus” powstało w odruchu sprze-

ciwu na ekonomiczno- prawną dys-

kryminację rodziny a także niezgodę

na krzywdzący wizerunek rodziny wie-

lodzietnej kojarzonej stereotypowo 

z biedą, nieodpowiedzialnością, za-

cofaniem, nierzadko z alkoholizmem. 

Następnie w prelekcji pt. „Rola ro-

dziny w społeczeństwie” podkreśliła, 

że jednym z najważniejszych wyzwań 

stojących przed naszym społeczeń-

stwem jest poprawa sytuacji demo-

graficznej kraju. Aby to osiągnąć, 

należy prowadzić aktywną politykę 

rodzinną. Wobec niewystarczających 

rozwiązań systemowych Gmina Żabia 

Wola oraz inne samorządy wdrażają 

sukcesywnie instrumenty lokalnej 

polityki rodzinnej w postaci gminnych 

Kart Dużej Rodziny 3+ i 4+. 

Programy skierowane do tych ro-

dzin mają na celu przeciwdziałanie 

wykluczeniu rodzin mających liczne 

potomstwo,poprzez obniżenie kosz-

tów uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych, rozrywkowych oraz 

sportowych. Odgrywają niebagatelną 

rolę w promowaniu dużych rodzin

i pokazują, że posiadanie karty 3+

lub 4+ nie jest formą zasiłku z powo-

du ubóstwa, lecz uprawnieniem przy-

znawanym w uznaniu pracy związanej 

z wychowywaniem dzieci. 

Karty ułatwiają życie rodzin wie-

lodzietnych, dają im możliwość po-

zostawienia w domowych budżetach

nieco większej sumy pieniędzy - co,

wobec dużych wydatków związanych 

z wychowywaniem dzieci, jest szcze-

gólnie ważne. Wprawdzie zaoszczę-

dzone sumy nie są wielkie, ale w du-

żej rodzinie liczy się każda złotówka. 

Pan Wincenty Pipka w trakcie swo-

jego wykładu podkreślił natomiast, 

że Programy Karta Dużej Rodziny 3+

i 4+ istotne są nie tylko dla rodzin

wielodzietnych, ale także dla przed-

siębiorców, którzy włączając się w ich

realizację zwiększają swoją rozpozna-

walność na rynku oraz wzbogacają 

zainteresowanie ofertą swojej firmy. 

Ogólnopolską Kartę Dużej Rodzi-

ny ma już w kraju ponad 2 mln osób 

a w programie uczestniczy prawie

3 tys. firm i instytucji, oferujących

zniżki w prawie 15 tys. punktach w ca-

łej Polsce. Lista zniżek przysługują-

cych na podstawie karty jest dostępna 

na stronie www.rodzina. gov.pl. 

Uruchomiona została również 

specjalna aplikacja mobilna „KDR 

na smartfonie”, dzięki której można 

skorzystać ze zniżki, pokazując kartę 

w telefonie. Karta plastikowa nie jest 

już niezbędna. Dodatkowo, dzięki 

funkcji geolokalizacji posiadacz kar-

ty może sprawdzić w telefonie, gdzie 

w pobliżu może skorzystać ze zniżek 

oraz zapoznać się z ofertą partnerów

Karty Dużej Rodziny.

WAŻNE:

Przedstawiciele podmiotów go-

spodarczych, którzy chcą przy-

stąpić do Programu Karta Du-

żej Rodziny 3+ i 4+ na terenie 

Gminy Żabia Wola mogą zgłosić 

się do insp. Bogusławy Murzyn 

(pokój nr 1 (parter) w Urzędzie 

Gminy, tel. 46 857 81 81 nr wew. 

24. w celu zawarcia partnerstwa. 

BM

Debata poświęcona poprawie bezpieczeństwa w Gminie
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Szlachetna Paczka zawitała do Żabiej Woli

Plan na zimowy wieczór. . . 

S z l a c h e t n a

Paczka, to projekt

s towarzyszenia

Wiosna, który już 

od 17 lat wspiera 

ubogie i potrze-

bujące rodziny w całym kraju. Jego

ideą jest udzielanie „mądrej pomo-

cy”- a więc takiej, która nie tylko do-

raźnie zaspokoi najpilniejsze potrzeby 

i polepszy jakość życia, ale będzie

impulsem do zmian, pozwalających 

rodzinom uporać się z największymi

kłopotami i stanąć na nogi. 

W tym roku - po raz pierwszy - ak-

cja miała szczególny wymiar. Dzięki 

staraniom ośmiorga wolontariuszy 

w Żabiej Woli został utworzony „Re-

jon” - lokalny sztab akcji, w którym

już od września trwały intensyw-

ne prace związane z wyłonieniem

najbardziej potrzebujących rodzin 

i określeniem ich potrzeb. Akcja ma

społeczny i charytatywny charakter.

Jej organizatorzy przykładają bardzo

dużą wagę do starannego doboru 

oraz weryfikacji rodzin, do których ma

trafić pomoc. Dbają by skierować ją 

tam, gdzie naprawdę jest najbardziej 

potrzebna, przeprowadzają wywiady 

i tworzą szczegółową dokumentację,

historię i opisy rodzin, które później

umieszczane są w ogólnopolskiej ba-

zie rodzin. 

To bardzo ważny element przy-

gotowań, ponieważ niedługo przed 

corocznym finałem, baza rodzin jest

udostępniana na internetowej stronie 

Szlachetnej Paczki – www.szlachet-

napaczka.pl. Służy ona wszystkim, 

którzy chcieliby zostać darczyńcami 

i udzielić pomocy wybranej przez

siebie rodzinie. Zamieszczony tam,

szczegółowy opis każdej rodziny i jej 

potrzeb pozwala zrozumieć jej sytu-

ację i przygotować pomoc w napraw-

dę przemyślanym zakresie. Potrzeby 

nierzadko są bardzo poważne. Dla 

przykładu, w tym roku był to węgiel 

na zimę, pralka, lodówka, podsta-

wowe meble, ubrania oraz żywność 

i artykuły higieniczne. Wysiłek wolon-

tariuszy z Rejonu Szlachetnej Paczki 

w Żabiej Woli zaowocował wytypo-

waniem aż 14 rodzin z naszej gminy.

Chociaż akcja już wcześniej obejmo-

wała mieszkańców Żabiej Woli, nigdy 

wcześniej nie zakwalifikowano aż tylu 

potrzebujących. Akcja zyskała także 

Patronat Honorowy pani Wójt Haliny 

Wawruch oraz Inwestora Społeczne-

go, który chciał pozostać anonimowy. 

Nie zawiedli także darczyńcy. Nie-

długo po otwarciu bazy rodzin napły-

nęły odpowiedzi na wszystkie zgłosze-

nia z naszego rejonu. Niejednokrotnie 

wartość deklarowanej pomocy była 

liczona w tysiącach złotych, choć 

tak naprawdę nie o pieniądze tu cho-

dzi. Pomoc ma najczęściej charakter 

materialny, bowiem darczyńcy sami

kupują i dostarczają potrzebne rze-

czy do lokalnego magazynu akcji, 

urządzonego w Szkole Podstawowej

w Józefinie. Wsparcia udzieliło też 

wiele miejscowych firm oraz osób 

prywatnych, które nie tylko pomagały

w zbiórce żywności i potrzebnych ar-

tykułów, ale również dbały o wolonta-

riuszy i pomagających przy projekcie 

zapewniając im posiłki w czasie pra-

cochłonnego finału - ukoronowania 

wielu tygodni przygotowań. 

Tegoroczny finał przypadał 

na weekend 9 i 10 grudnia. To były 

dwa dni bardzo intensywnej i ciężkiej

pracy, kiedy pomoc trafia do potrze-

bujących. Wolontariusze pełnią rolę

pomostu pomiędzy Rodzinami a Dar-

czyńcami - rozwożą zebrane sprzęty 

oraz artykuły do domów obdarowa-

nych. 

Takie zadanie przerastałoby siły 

wolontariuszy, wśród których więk-

szość stanowiły kobiety. Na szczę-

ście w pomoc włączyli się znajomi

i rodziny, a także firma transportowa,

która przez dwa dni przewoziła dary, 

pomagając też we wnoszeniu cięż-

kich paczek, w tym mebli i sprzętów.

Zapłatą była radość i wzruszenie ma-

lujące się na twarzach ludzi, którzy

czasem do ostatniej chwili nie wie-

rzyli, że może ich spotkać coś równie

dobrego. 

Warto także wspomnieć, że dzię-

ki spontanicznej zbiórce żywności 

i środków czystości, którą zainicjo-

wali mieszkańcy naszej gminy, udało

się przygotować dodatkową pomoc

także dla potrzebujących osób spoza 

projektu Szlachetna Paczka.

To wszystko było możliwe dzięki 

determinacji zaledwie ośmiu osób: 

Emilii Ozgi i Sylwii Kleszko - liderek 

koordynujących prace zespołu, Edy-

ty Łęckiej, Małgorzaty Jakubowskiej, 

Barbary Skowronek, Patrycji Fryzik,

Pauliny Jasińskiej oraz Andrzeja

Domańskiego. Jak podkreśla Emilia 

Ozga - Trzeba jednak pamiętać, że ta

akcja dotyczy nie tylko terytorium re-

jonu, rodziny, darczyńcy, wolontariu-

szy, ale także każdej osoby i lokalnej 

firmy która bierze udział w tej pięknej

inicjatywie.  

EO

Cóż można robić wieczorem, gdy

mróz i śnieg za oknem, a w telewizji

nic ciekawego? Mamy na to rozwią-

zanie!

Gminna Biblioteka Publiczna

w Żabiej Woli, pod koniec listopada

br., zakupiła nowe książki dla swych

Czytelników. Większość z nich to

nowości i kontynuacje znanych serii

wydawniczych. 

Warte zaznaczenia jest również

to, że audiobookowa półka Biblio-

teki również wzbogaciła się o nowe

pozycje, przeznaczone do słuchania 

np. w czasie długich podróży - wszak

słuchanie dobrej książki jest o wiele

lepszym wyjściem niż muzyczna mo-

notonność za kółkiem. Zapraszamy 

do Biblioteki!

HK

Organizatorzy Szlachetnej Paczki serdecznie dziękują:
- Darczyńcom i Rodzinom – jesteście bohaterami!
- Władzom gminy Żabia Wola – za przychylność, 
-  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefi nie, 

Marzenie Pytlak,
-  Szkole Podstawowej w Ojrzanowie – za tak aktywne włączenie się w zbiórkę 

na rzecz potrzebujących rodzin,
- Jarosławowi Chojnackiemu – za projekty grafi czne i wydruki,
- Renacie Załuskiej – która zawsze przygotowuje nam coś od serca,
- Firmie Transportowej SP LOGIS – Piotr Gonera,
- Firmie Greenyard, 
- Lokalnym sklepom i fi rmom, w których mogliśmy przeprowadzić zbiórkę produktów,
-  Wszystkim osobom, które zjawiły się w naszym magazynie, były z nami w dniu fi nału 

i wspierały nas w czasie całej akcji. 
Dziękujemy także naszym rodzinom, za wsparcie i za to, że tak dzielnie znosili naszą 

nieobecność w domach. Razem zrobiliśmy coś wspaniałego!
Wolontariusze Szlachetnej Paczki Rejonu Żabia Wola

Podziel się gwiazdką
Gminne Centrum Wolontariatu

działające przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Żabiej Woli 

w dniach 8-17 grudnia 2017 r. , 

w ramach akcji „Podziel się gwiazd-

ką” przeprowadziło zbiórkę artykułów

spożywczych, słodyczy oraz zabawek 

dla rodzin z dziećmi z terenu naszej

Gminy. 

Mieszkańcy okazali się bardzo 

wspaniałomyślni i hojni. Udało się 

przygotować ponad 60 paczek, które 

przed Świętami Bożego Narodzenia 

zostały przekazane wytypowanym ro-

dzinom. 

EK
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Ostatni kwartał 2017 r. w Domu Kultury

GeoŻaby – dołącz do zabawy Nikotyna w konkursie plastyczno-
literackim

Od października ruszyły zajęcia ar-

tystyczne w Domu Kultury. Oprócz 

tradycyjnych, jakże dobrze wpisanych

w kalendarz zajęć – ruszyły także nowe:

nauka gry w szachy, „igłą i szydełkiem”,

nauka rytmu i gry na perkusji, a także 

Melomaluszki dla najmłodszych od 0,5

do 2 lat – muzykoterapia według teorii 

E. E. Gordona. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

wystąpiła Olga Bończyk z utworami 

swoich mistrzów i nauczycieli. Rozpo-

częliśmy współpracę z Domem Kultury

„Zacisze” z Warszawy poprzez otwarcie 

wystawy: „Kwiaty i pejzaże”, a także 

występ grup studentów Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku – „Zaciszańska Nuta” 

– chóru żeńskiego i „Żurawie” – chóru 

męskiego.

Na prośbę mieszkańców Gminy także

w październiku zorganizowana została 

wycieczka do Ciechocinka i Torunia. 

Pogoda i frekwencja jak zawsze do-

pisały, nie wspominając o humorach 

uczestników.

W listopadzie gościliśmy pełen dow-

cipu „Teatr po dwudziestej” z „Pioscen-

kami” w reżyserii Ewy Kłujszo, a także 

wyjątkowego aktora - Wiktora Zborow-

skiego, który z niewymuszoną swobodą 

i komizmem oraz doskonałą dykcją; 

prezentował teksty takich mistrzów jak 

m. in. : J. Tuwim i W. Młynarski. Nasza 

publiczność reagowała żywiołowo, co 

wpłynęło istotnie na przedłużenie tego 

niecodziennego recitalu. 30 XI odbyło się 

„Spotkanie Andrzejkowe Seniorów”, uroz-

maicone wróżbami, tańcami i śpiewami.

W grudniu do Domu Kultury zawitał 

Mikołaj ze swoimi przyjaciółmi. Miko-

łajowe zabawy i konkursy wciągnęły 

i maluchów i rodziców. Rozstrzygnię-

ty został także konkurs plastyczny 

na „Aniołka Bożonarodzeniowego”. 

Uroczyste wręczenie dyplomów i na-

gród laureatom konkursu nastąpiło 11 

XI. Dziękujemy wszystkim uczestni-

kom, konkursu za pomysłowe, wypra-

cowane, efektowne prace i zachęcamy

do odwiedzenia strony Domu Kultury

www.dkzabiawola.pl, na której prezen-

tujemy najciekawsze z prac.

A w nowym – 2018 roku rozpoczy-

namy zajęcia na Uniwersytecie Trzecie-

go Wieku (UTW). Wszystkich „50 +”

pragnących poszerzyć swoją wiedzę

w różnorodnej tematyce, spotkać cie-

kawych ludzi, nawiązać nowe znajomo-

ści, realizować swoje pasje, rozwijać

talenty, uczestniczyć w interesujących

wyjazdach i wycieczkach serdecznie

zapraszamy. Inauguracja roku akade-

mickiego w dniu 4 stycznia o godzinie

10.30. Zapisy w poczet Studentów-Słu-

chaczy UTW zaczynamy już w grudniu.

W styczniu przypada okres fe-

rii w województwie mazowieckim.

W dniach 22-26 stycznia organizujemy

„Ferie z kulturą”, tym razem będzie „Te-

atralnie, filmowo i nie tylko…” Zapra-

szamy dzieci w wieku 7-12 lat, zapisy 

już od 15 XII. 

Tradycją wpisaną w kalendarz działań 

Domu Kultury są spotkania kolędowe. 

W styczniu 2018 zapraszamy: na „Ro-

dzinne Kolędowanie” – 5 I, „Jasełkowe 

Zmagania” – 9 I, a 13 I zapraszamy naj-

młodszych na sobotnie, teatralne spo-

tkanie z „Magicznym Płatkiem Śniegu”. 

Luty przywitamy corocznym, ko-

stiumowym balem karnawałowym 

– 3 II, a na „walentynkowe święto” 

przygotowujemy spektakl teatralny 

„Adamm” – historia dwudziestoletnie-

go, nie pierwszej świeżości małżeństwa, 

opowiedziana w lekki, pełen humoru 

sposób. 

Więcej szczegółów, jak zwykle 

znajdą Państwo na naszej stronie 

www.dkzabiawola.pl do korzystania, l
z której serdecznie zapraszamy. 

AL

Na terenie gminy Żabia Wola można się

pobawić w międzynarodową grę tere-

nową Geocaching. A to za sprawą Geo-

Żaby nieformalnej grupy geocacherów,

która realizowała projekt „Geocaching

w Żabiej Woli - pokażmy naszą piękną

gminę” z środków Stowarzyszenia Eu-

ropa i My, programu Działaj Lokalnie.

Z tematem geocachingu była okazja

zapoznać się na Dniu Szarlotki gdzie

można było poszukać przygotowanych

„keszy” na terenie parku przy Domu

Kultury. Teraz można już poszukać

prawdziwych skarbów ukrytych w cie-

kawych miejscach na terenie Gminy

Żabia Wola, które zawierają loogbok,

okolicznościowe PWG (element kolek-

cjonerski) oraz fanty. Aby zacząć trzeba

tylko założyć bezpłatne konto na geo-

caching.com przejść do mapy znaleźć

skrzynki geo_zaba. Geocaching jest dla

wszystkich małych i dużych, starszych

i młodszych, dla tych którzy lubią po-

znawać historię, ciekawostki regionu.

Chętnie pomożemy w założeniu konta

jak i w początkach keszerskiej zabawy

kontakt mailowy geozaba1@gmail.

com oraz przez FB GeoŻaba Żabiowol-

ski Geocaching. Zapraszamy do wspól-

nej zabawy.

KZ

Konkurs plastyczno- literacki o tematy-

ce antynikotynowej w ramach progra-

mu edukacyjnego pt. ,,Znajdź właściwe

rozwiązanie” został zorganizowany przez

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-

logiczną w Grodzisku Mazowieckim.

W szkolnym etapie wzięło udział czwo-

ro uczniów z klas IV-V. W etapie powia-

towym nagrodę specjalną Powiatowe-

go Inspektora Sanitarnego otrzymała 

Gabriela Skupiewska, uczennica klasy 

V. Gabriel Skupiewski, uczeń klasy IVa 

zajął III miejsce. Natalia Bujak, uczenni-

ca klasy IVb otrzymała wyróżnienie. Dla 

wszystkich uczestników konkursu Rada 

Rodziców ufundowała nagrody – kupo-

ny do Empiku. 

BO
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Kolejna Dycha Strażacka za nami

8 października odbyła się kolejna 

edycja strażackiego biegu „3. Dycha 

Strażacka”. Organizatorzy sprzeda-

li wszystkie pakiety przygotowane 

na bieg. Pogoda nie dopisała, ale była 

za to bardzo gorąca atmosfera. Orga-

nizatorzy z powodu silnych opadów 

w tygodniu przed imprezą musieli też 

zmienić bieg trasy dla bezpieczeństwa 

uczestników. Nie każdemu się ten po-

mysł spodobał, ale w ogólnym pod-

sumowaniu widać było zadowolenie

wszystkich startujących. Była pyszna

grochówka, trochę atrakcji dla dzieci

i ZUMBA dla każdego. Bieg ukończyli

wszyscy i każdy otrzymał pamiątkowy

medal w kształcie sikawki ręcznej.

WP

Pomagamy świadomie

Dni Chorągwi Mazowieckiej

Kolejny Listopadowy Złaz

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach

zorganizowała projekt, który okazał się

dobrym tematem na poszerzenie wie-

dzy w naszym gminnym społeczeń-

stwie. Projekt został nazwany „PO-

MAGAMY ŚWIADOMIE” i docelowo

skierowany był do uczniów klas 6 szkół

podstawowych w gminie Żabia Wola.

Strażacy odwiedzili wszystkie szkoły

z naszej gminy czyli: Szkołę Podsta-

wową im. Marii Kownackiej w Skułach,

Szkołę Podstawową im. Kawalerów Or-

deru Uśmiechu w Józefinie oraz Szkołę

Podstawową im Stefanii Dziewulskiej

w Ojrzanowie.

Program polegał na zwiększeniu

świadomości społeczeństwa i zwięk-

szenia zaangażowania w pomoc i ra-

towanie życia ludzkiego oraz zdoby-

cie wiedzy podstawowej, niezbędnej

do tego, by udzielić pierwszej pomocy.

W programie zawarte były trzy spo-

tkania z młodzieżą:

Pierwsze dotyczyło powiadamiania

służb, ogólnych zasad bezpieczeństwa

oraz opatrywania ran.

Drugie - zakresu wiedzy dotyczą-

cy reanimacji osób dorosłych, dzieci

i niemowląt.

Na trzecim spotkaniu odbyły się

ćwiczenia.

Dzięki zakupionym sprzętom, mło-

dzież w bardzo realny sposób uczyła 

się opatrywać rany i reanimować po-

szkodowanych.

Na zakończenie cyklu szkoleń

w każdej ze szkół, odbył się krótki test 

z wiedzy podstawowej, który wszyscy 

uczestnicy spotkań oczywiście zali-

czyli pozytywnie, a każdy uczeń dostał

od nas zaświadczenie o ukończeniu

szkolenia z pierwszej pomocy.  Szko-

lenia prowadzili przeszkoleni strażacy :

dh Wioleta Piernik, Aleksandra Mirgos,

Ewa Bartczak, Robert Borowski, Janusz

Badowski oraz Sebastian Piernik. Pro-

jekt dofinansowany przez Stowarzysze-

nie Europa i My w ramach programu

Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego

przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce.

WP

Harcerze z całego kraju przyjechali

we wrześniu do Lipska na XXVI Dni 

Chorągwi Mazowieckiej Związku Har-

cerstwa Polskiego. 

Wśród uczestników spotkania 

znalazł się także patrol zuchowy 

8. Skulskiej Wielopoziomowej Dru-

żyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”,

pod opieką drużynowej Anny Cebuli

i udziale przybocznego Michała No-

wakowskiego. Patrol pojechał do Lip-

ska dzięki uprzejmości Hufca ZHP 

Mszczonów, który zapewnił naszym 

zuchom transport. 

Dzieciom szczególnie podobały 

się: wycieczka do juraparku w Bałto-

wie, II Chorągwiany Festiwal Piosenki

Harcerskiej i Turystycznej, ognisko

pokoleń i gra terenowa. Wszyscy

członkowie patrolu aktywnie uczestni-

czyli w zadaniach i atrakcjach przewi-

dzianych dla zuchów, a Kuba Mirgos 

zdobył puchar i pierwsze miejsce 

za pracę plastyczną pt. : „Obiecuję 

być dobrym zuchem”. Gratulujemy!

AC

W tegorocznym zlocie młodzieży 

brało udział aż 14 drużyn, z naszych 

okolic, ale nie tylko! Po raz pierwszy

zawitała młodzież z wielkopolski - 

MDP Czermin oraz z gminy Teresin

MDP Paprotnia. Licznie przybyły dzie-

ciaki z naszego powiatu MDP Grodzisk 

Maz. , MDP Kłudno, MDP Żelechów 

a także z sąsiednich powiatów MDP 

Zbiroża pow. Żyrardowski oraz MDP 

Nowa Wieś pow. Pruszkowski, a z sa-

mej jednostki ze Skuł było 5 drużyn. 

W czasie złazu młodzież nawiązuje 

nowe znajomości, rywalizuje ze sobą, 

bawi się, ale podczas Wieczorku Nie-

podległościowego również się uczy,

bo nawiązuje do ważnych wydarzeń 

z 11 listopada 1918 r. 

Nasza młodzież jest coraz bardziej 

pomysłowa co było zauważalne pod-

czas pierwszego wieczoru, gdy każda 

z drużyn musiała się zaprezentować, 

przygotowali więcej skeczy, własnych

piosenek, aranżacji - śmiechu było

co nie miara! Tej nocy odbyła się „gra

nocna” najbardziej wyczekiwana przez 

złazowiczów. Drużyny wychodziły pa-

rami i na każdym punkcie rywalizo-

wały ze sobą. Po powrocie szybki sen

i od samego rana „gra dzienna”, dużo 

zadań i dużo punktów kontrolnych, 

a więc możliwość zdobycia kolejnych 

punktów w rywalizacji – przez całą

trasę pogoda nie rozpieszczała raz

deszcz raz słońce, raz wiatr. Uczest-

ników rozgrzewały jednak emocje.

Odbył się oficjalny apel, podczas 

którego został wręczony Młodzieżo-

wej Drużynie Pożarniczej Proporzec

ufundowany przez Wójta Gminy Ża-

bia Wola. Następnie wszyscy udali

się do kościoła na mszę za Ojczyznę, 

a po niej do remizy na Wieczorek Nie-

podległościowy. Po oficjalnej części,

zaczęła się dyskoteka !!! W niedzielę -

podsumowanie całego złazu i wręcze-

nie wszystkim uczestnikom nagród 

i dyplomów. 

WP
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Redaguje 
Urząd Gminy Żabia Wola

Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa 
Sp. z o. o. 

Rok 2017 na terenie Gminy Żabia Wola obfitował w Jubileusze

10 – lecie swojej działalności ob-

chodził, działający przy Gimnazjum

im. Józefa Chełmońskiego w Józefi-

nie, zespół tańca ludowego „Radla-

nie”, w którym uzdolniona młodzież 

z terenu Gminy kultywuje polską tra-

dycję i obyczaje oraz realizuje swoją 

pasję, jaką jest taniec.

Członkowie zespołu występami

uświetniają uroczystości i wydarzenia 

kulturalne oraz godnie reprezentują

i promują naszą Gminę podczas wy-

stępów na scenach krajowych i zagra-

nicznych.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Józefinie cele-

browała 10 – lecie nadania imienia. 

Na terenie placówki zorganizowany zo-

stał pełen atrakcji festyn, na który licz-

nie przybyli wychowankowie placówki,

absolwenci, kadra pedagogiczna, sa-

morządowcy oraz Mieszkańcy Gminy

i zaproszeni goście.

Archiwalne kroniki i zdjęcia, 

umieszczone na pulpitach zielonych,

dwuosobowych ławek pamiętających

czasy pióra i kałamarza - pozwoliły 

uczestnikom festynu na cofnięcie się

w czasie. Zdobyte w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat puchary (wyeksponowa-

ne na tę szczególną okazję w jednym 

miejscu) oraz wystawa prezentująca 

obecne projekty i osiągnięcia placów-

ki pokazywały, że szkoła harmonijnie 

się rozwija.

Obchody 10-lecia świętowało tak-

że Przedszkole „Żabka”, które od lat 

cieszy się uznaniem społeczności lo-

kalnej. Jubileusz był okazją do reflek-

sji, rozmów o sukcesach i planach 

na przyszłość oraz podziękowań dla 

osób, które poprzez swoją codzienną, 

wytrwałą pracę oraz twórcze zaangażo-

wanie przyczyniły się do rozwoju pla-

cówki i uczyniły z niej miejsce otwarte 

i przyjazne dla dzieci.

Członkowie Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Skułach obchodzili potrójny 

jubileusz: 90- lecie powstania OSP, 

50- lecie powołania Młodzieżowej

Drużyny Pożarniczej i 20-lecie utwo-

rzenia zespołu wokalno-tanecznego

„TIP-TOP”. 

Podczas uroczystości, które odbyły

się na terenie Strażnicy OSP w imieniu 

Marszałka woj. mazowieckiego na ręce

Prezesa dh. Wiolety Świdlickiej wrę-

czony został medal honorowy „PRO

MAZOWIA”. Najaktywniejsi człon-

kowie jednostki otrzymali medale

i odznaczenia związkowe, zaś najstarsi

druhowie dyplomy od Prezesa Zarzą-

du Gminnego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP Waldemara Paw-

laka oraz Marszałka woj. Mazowieckie-

go Adama Struzika.

Starosta grodziski – Pan Marek 

Wieżbicki wraz z komendantem po-

wiatowym PSP st. bryg. Grzegorzem

Przerwą podziękowali byłym prezesom

OSP z terenu powiatu za ich wkład

w funkcjonowanie ochrony przeciw

pożarowej. Wśród nagrodzonych był

dh. Wacław Świdlicki – pełniący nie-

przerwanie tę funkcję w naszej Straży 

od 1979 r. do 2017 r. 

Po części oficjalnej wystąpili: or-

kiestra OSP z Kask, ludowy zespół

„Radlanie” i oczywiście zespół stra-

żacki TIP-TOP. Odbył się także pokaz 

strażackiej ZUMBY w wykonaniu dru-

hen z OSP Skuły. Po występach zo-

stał rozstrzygnięty konkurs plastyczny 

„Strażak moim Przyjacielem”.

Strażacy przygotowali wiele innych

atrakcji dla młodszych i starszych.

Na scenie przez całe popołudnie

występowały zespoły grając muzykę

do słuchania i do tańca, a do późnej 

nocy dyskotekę poprowadził dh. Bar-

tek.

Powodów do świętowania nie zabra-

kło również Panu Stefanowi Rusinow-

skiemu, który od lat udziela się w życiu 

społecznym naszej Gminy m. in. peł-

niąc przez 47 lat funkcję Sołtysa Ża-

biej Woli oraz przewodnicząc przez 16 

lat Gminnemu Kołu Seniora działają-

cemuprzy Domu Kultury w Żabiej Woli

Pan Rusinowski w tym roku obcho-

dził 90 rocznicę urodzin, 50 rocznicę 

przynależności do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żelechowie oraz 50 rocz-

nicę działalności w PSL. Jubilat z ro-

dziną, przyjaciółmi oraz zaproszonymi 

przez siebie gośćmi uczestniczyli

w uroczystej Mszy Świętej w kościele 

w Żelechowie, a następnie w spotka-

niu zorganizowanym w Strażnicy OSP 

Żelechów.

Jubileusze sprawowania funkcji, 

obchodziło w 2017 r. także wielu 

Sołtysów z terenu naszej Gminy. Z tej 

okazji Wójt Gminy Żabia Wola zorgani-

zowała uroczyste spotkanie, w czasie 

którego razem z Przewodniczącym 

Rady wręczyła jubilatom pamiątko-

we dyplomy i symboliczne upominki 

za wspieranie samorządu gminnego

oraz społeczności lokalnych, przeka-

zywanie cennych uwag i spostrzeżeń 

oraz informowanie o bieżących, lokal-

nych potrzebach i problemach.

 

Od 1 grudnia trwają zapisy

do Uniwersytetu Trzeciego Wieku

(UTW) Domu Kultury w Żabiej Woli. 

Zapraszamy wszystkich pragnących

poszerzyć swoją wiedzę w różnorodnej

tematyce, spotkać ciekawych ludzi,

nawiązać nowe znajomości, realizować

swoje pasje, rozwijać talenty, uczestni-

czyć w interesujących wyjazdach i wy-

cieczkach, itp.

Deklarację Studenta - Słucha-

cza można złożyć w Domu Kultu-

ry w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27 

(formularz do pob rania na stronie

www.dkzabiawola.pl lub w biurze Domu

Kultury). Więcej informacji można uzy-

skać pod nr tel. (46) 857 82 60. 

Inauguracja semestru letniego rusza

4 stycznia 2018 r. 

AL

Zapraszamy Seniorów i osoby 50+

Zostań kolarzem
Sekcja kolarska z Uczniowskiego

Ludowego Klubu Sportowego „Józe-

fina” kolejny rok czynnie reprezento-

wała naszą gminę na zawodach Legia 

MTB Maraton organizowanych przez

Klub Kolarski Legia 1928. W tym 

roku odbyło się 17 etapów na terenie

całego Mazowsza. Nasi zawodnicy 

zdobyli czołowe miejsca zarówno

na dystansie Mini, jak i w klasyfikacji

generalnej. 

Na dystansie Mini w klasyfikacji

kobiet I miejsca zdobyły: Marlena

Popłońska (kategoria wiekowa MK),

Wiktoria Wacławek (kategoria wieko-

wa LK3), Milena Makow-

ska (kategoria wiekowa 

LK2). Kolarki, w klasyfi-

kacji generalnej kobiet,za-

kwalifikowały się na miej-

scu I - Wiktoria Wacławek

(890,33 pkt), III - Milena 

Makowska (838,59 pkt) i IV Marlena 

Popłońska (737,73 pkt). 

W klasyfikacji mężczyzn II miejsce 

w kategorii wiekowej MK na dystan-

sie Mini zdobył Patryk Radziak, któ-

ry w klasyfikacji generalnej zajął XI 

miejsce. 

Zapraszamy wszystkich miłośników 

kolarstwa do zgłaszania się do klubu. 

Trener kolarzy pan Lucjan Stefanek 

na pewno odpowie na wszystkie pyta-

nia. Fotoreportaże z zawodów można 

obejrzeć: https://www.facebook.com/

ULKSJozefinakolarstwo/

KP


