
NASZA GMINA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 36/2016 1

NASZA GMINA
BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI

NR 36/2016
MARZEC 2016 R.

UKAZUJE SIĘ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA

NAKŁAD 2500 SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W ramach projektu M@zowszanie
powstało w naszej Gminie Lokalne
Centrum Kompetencji (LCK). Zlokali-
zowane zostało w budynku gminnym
przy ulicy Głównej 5 w Żabiej Woli,
na pierwszym piętrze naprzeciwko
siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

dokończenie na str. 2

Szanowni Państwo
Z okazji pierwszego w tym roku

wydania gminnego biuletynu „Nasza
Gmina” przygotowane zostało ze-
stawienie wybranych przedsięwzięć
z roku ubiegłego.

Wydatki gminy Żabia Wola w 2015
roku wyniosły ponad 35 milionów
złotych, z czego na inwestycje prze-
znaczyliśmy 11 milionów złotych.
Natomiast ze środków zewnętrznych
pozyskaliśmy prawie 4 miliony zło-
tych.

Moim osobistym celem było
usprawnienie komunikacji z Miesz-
kańcami, zwiększenie świadomości
Mieszkańców na temat mechani-
zmów funkcjonowania Gminy oraz
zachęcenie do współdziałania na
rzecz lokalnych społeczności poprzez
promowanie inicjatyw podejmowa-
nych na terenie naszej gminy. Dla-
tego jestem szczególnie zadowolona
z mniejszych przedsięwzięć takich jak
uruchomienie  portalu Wspólna Żabia
Wola.

Aktywność obywatelska jest budu-
jąca i jestem przekonana, że dzięki

promowaniu inicjatyw lokalnych po-
szerzy się grono społeczników działa-
jących na rzecz Mieszkańców Naszej 
Gminy.

W 2016 roku zaplanowaliśmy in-
westycje za ponad 10 milionów zło-
tych. Realizowane będą dwa duże, od 
wielu lat wyczekiwane, przedsięwzię-
cia: budowa gminnego przedszkola 
w Żabiej Woli oraz hali sportowej 
w Ojrzanowie.  Ze swojej strony ini-
cjować będę kolejne działania, które 
pozwolą tworzyć i poszerzać płasz-
czyznę lokalnego współdziałania.

Liczę na dalszą rzeczową współ-
pracę samorządowców oraz aktywne 
uczestnictwo społeczności lokalnych 
w dalszym rozwoju Naszej Gminy.

Serdecznie zapraszam do zapozna-
nia się z wybranymi przedsięwzięcia-
mi gminy Żabia Wola z 2015 roku, 
które dostępne są na stronie 5. Wię-
cej informacji o wybranych przed-
sięwzięciach na stronie internetowej 
www.zabiawola.pl oraz we wcześniej-
szych wydaniach biuletynu.

Wójt Gminy Halina Wawruch

W ostatnim czasie przedstawiciele
Rady Gminy Żabia Wola a także osoby
biorące udział w połączonych Komi-
sjach Rozwoju Gospodarczego, Rol-
nictwa i Finansów oraz Komisji Spraw
Socjalnych i Kultury zostali poinfor-

mowani o aktualnie prowadzonych 
postępowaniach planistycznych do-
tyczących aktualizacji miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. 

dokończenie na str. 2

Ponieważ w dniu 18 lutego br. 
odbyło się kolejne spotkanie Forum 
Dialogu dla linii 400 kV Kozienice-
Ołtarzew pragnę podzielić się z Pań-
stwem aktualnymi informacjami w tej 
sprawie.

dokończenie na str. 3

Dane niezbędne do wypełnienia 
wniosku
• Dane osoby starającej się o świad-

czenie (imię, nazwisko, datę uro-
dzenia, PESEL, a w przypadku, gdy 
nie nadano numeru PESEL wyma-
gany będzie numer dokumentu po-
twierdzającego tożsamość, numer 
konta);

• Dane dzieci będących pod opieką 
osoby składającej wniosek (imię, 
nazwisko, datę urodzenia, PESEL, 
stan cywilny);

• Skład rodziny

Informacje niezbędne do rozpatrzenia 
wniosku, na drugie i kolejne dziecko 
(nie ma znaczenia dochód)Na 
pierwsze dziecko (decyduje wysokość 
dochodu)
• Dokumenty pozwalające ustalić 

prawo do uzyskania świadcze-
nia (np. odpis aktu urodzenia, 
a w przypadku gdy ojciec dziecka 
jest nieznany zupełny odpis aktu 
urodzenia dziecka, orzeczenia 
i wyroki sądu rodzinnego).

• Informacja o dochodzie podlega-

jącym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
Dotyczy to każdego pełnoletniego
członka rodziny. Zaświadczenie
powinno zawierać dane o wysoko-
ści dochodu, należnego podatku
i składek na ubezpieczenia spo-
łeczne odliczonych od dochodu.

• Oświadczenie o faktycznie uzyski-
wanych dochodach przez osoby
podlegające przepisom o zryczał-
towanym podatku dochodowym.

• Oświadczenie o dochodach nie-
podlegających opodatkowaniu
(np. dochód z gospodarstwa rol-
nego, alimentów)

• Dokumenty potwierdzające uzy-
skanie dochodu (umowy o pracę,
umowy zlecenia, zaświadczenia
o wysokości dochodu netto z mie-
siąca następującego po miesiącu
zatrudnienia, decyzje z Urzędu
Pracy itp.)

• Dokumenty potwierdzające utratę
dochodu (np. świadectwa pracy,
umowy zlecenia, zaświadczenie
o udzieleniu urlopu wychowaw-
czego itp.)

• Dokumenty pozwalające ustalić
prawo do uzyskania świadcze-
nia (np. odpis aktu urodzenia,
a w przypadku gdy ojciec dziecka
jest nieznany zupełny odpis aktu
urodzenia dziecka, orzeczenia
i wyroki sądu rodzinnego).

dokończenie na str. 2

Z okazji nadchodzących Świąt WielkanocnychZ okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,

spokoju, miłości  i odpoczynku przy rodzinnym stolespokoju, miłości  i odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślnościoraz mnóstwa pomyślności

w życiu prywatnym i zawodowymw życiu prywatnym i zawodowym

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

Tomasz Malinowski - Tomasz Malinowski -
Wiceprzewodniczący Rady GminyWiceprzewodniczący Rady Gminy

Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek Radni, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych gminny.y.y.yyyyyyyyyyyyyyorganizacyjnych gminy.

Drzwi do świata wiedzy 
i nowoczesności
Lokalne Centrum 
Kompetencji (LCK)

Zmiana przepisów opóźnia zmiany 
przeznaczenia terenów

Bez 400 kV
w gminie

Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)
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Drzwi do świata wiedzy i nowoczesności
Lokalne Centrum Kompetencji (LCK)
dokończenie ze str. 1 

LCK jest miejscem, w którym
mieszkańcy bezpłatnie mogą korzy-
stać z: - komputera (5 stanowisk),
- dostępu do Internetu, - skane-
ra, - projektora multimedialnego
- aparatu fotograficznego, - drukar-
ki 3D, oraz za symboliczną opłatą
z drukarki i kserokopiarki. 

Dodatkowo, każdy użytkownik
może liczyć na pomoc pracownika
LCK, który pomoże w pisaniu CV, wy-
pełnianiu deklaracji podatkowej, ko-
rzystaniu z bankowości elektronicznej
czy doradzi jak napisać urzędowe pi-
smo. Jest to także miejsce w którym
dzieci mogą przygotowywać się do
lekcji, a bezrobotni wyszukać oferty
pracy w Internecie. 

Lokalne Centrum Kompetencji
w Żabiej Woli pragnie wyjść z pro-
jektami skierowanymi do młodszych
mieszkańców naszej Gminy. Będzie
to szereg warsztatów dla dzieci obej-
mujących zagadnienia bezpiecznego
Internetu oraz obowiązującej wszyst-
kich użytkowników cyfrowego świata
NETYKIETY.

Pod koniec marca planujemy ob-
jazdowe warsztaty z projektem ,,Owce
w sieci”. Grupą docelową są dzieci
w klasach zerowych oraz w wieku
wczesnoszkolnym, a głównym celem
projektu jest zapobieganie negatyw-
nym skutkom korzystania z nowych
technologii.

Dla uczniów klas starszych prze-

widziano spotkania informacyjne
w ramach akcji ,,STOP CYBERPRZE-
MOCY!!!”.

Z kolei w czasie trwania majowe-
go Tygodnia Bibliotek zapraszamy
zorganizowane grupy szkolne do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ża-
biej Woli na prezentację możliwości
drukarki 3D. Podczas pokazowego
wydruku na drukarce Zortrax 200,
zostaną poruszone zagadnienia zwią-
zane z rozwojem technologii w tej
dziedzinie. Dla uczniów szczególnie
zainteresowanych tematem przewi-
dujemy możliwość indywidualnych
warsztatów z obsługi drukarki 3D
oraz programu służącego do mo-
delowania i renderowania obrazów
i animacji trójwymiarowych Blender
2,75 w siedzibie LCK w Żabiej Woli.

W przygotowaniu są również kur-
sy dla osób powyżej 60 roku życia
z zakresu podstawowej obsługi
komputera i e-usług, odpowiednio
dostosowane do potrzeb i wymagań
osób starszych (duża czcionka, nie-

ograniczona ilość powtórzeń, kame-
ralne grono i tp.). 

Chcielibyśmy również zachęcić 
seniorów do wzięcia udziału w pro-
jekcie ,,Spotkania z pasjami”. Będą 
to webinaria czyli wirtualne spotka-
nia ze znanymi osobami mówiącymi 
o realnych pasjach i ich pozytywnym 
wpływie na życie. Głównym celem 
projektu jest aktywizacja społeczna 
seniorów oraz rozbudzenie w nich 
chęci, by dzielili się swoją wiedzą.

 To tylko niektóre z przewidzianych 
na rok 2016 propozycji Lokalnego 
Centrum Kompetencji. Wszyst-
kich pomysłów nie chcemy jeszcze 
zdradzać jednocześnie namawiając 
Państwa do polubienia strony na 
Facebooku: www.facebook.com/
lckzabiawola/, co pozwoli na bieżąco 
śledzić ofertę punktu.

LCK w Żabiej Woli jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 9:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00

Wszystkich serdecznie zaprasza-
my!!!

AD

dokończenie ze str. 1
Postępowania te prowadzone

są w oparciu o przepisy ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 2003 roku z póź-
niejszymi jej zmianami. Obecnie pro-
wadzonych jest trzydzieści postępo-
wań zmierzających do zmiany planu,
obejmujących różne obszary gminy
w tym miejscowości: Bartoszówka,
Skuły, Ojrzanów Towarzystwo, Mu-
suły, Lasek, Ciepłe A, Rumianka,
Słubica A, Lisówek, Oddział, Słu-
bica Dobra, Ciepłe, Grzymek, Nowa
Bukówka, Siestrzeń, Władysławów,
Petrykozy, Słubica Wieś, Słubica B,
Redlanka, Pieńki Słubickie, Pieńki
Zarębskie, Przeszkoda, Huta Żabio-
wolska, Grzmiąca, Józefina, Bienie-
wiec, Żelechów.

Koniec 2015 roku to okres wdra-

żania nowych przepisów prawnych,
które maja realny wpływ na kształ-
towanie przestrzeni. We wrześniu
weszła w życie ustawa o zmianie nie-
których ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(tzw. ustawa krajobrazowa). Wpro-
wadzono możliwość przyjęcia przez
radę gminy uchwały w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów
małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane. 

Wiele obaw wzbudzają zapisy
ustawy o rewitalizacji z października
2015 roku, szczególnie w kontekście
wprowadzania zmian w kierunkach
rozwoju struktury przestrzennej prze-

widzianejw studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Zakres ustaleń 
Studium został poszerzony o wy-
konanie wielu dodatkowych analiz 
dotyczących potrzeb i możliwości 
rozwoju gminy, uwzględniających 
w szczególności: a) analizy ekono-
miczne, środowiskowe i społeczne, 
b)prognozy demograficzne, w tym 
uwzględniające, tam gdzie to uzasad-
nione, migracje w ramach  miejskich 
obszarów funkcjonalnych ośrodka 
wojewódzkiego, c)możliwości fi-
nansowania przez gminę wykonania 
sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury 
społecznej, służących realizacji za-
dań własnych gminy,d) bilans tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę.

MK

Zmiana przepisów opóźnia zmiany przeznaczenia terenów

dokończenie ze str. 1

Świadczenie wychowawcze -Rodzina 
500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żabiej Woli informuje, iż Usta-
wa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 195) wprowadziła 
z mocą od 1 kwietnia bieżącego roku 
nowe świadczenie rodzinne o nazwie 
świadczenie wychowawcze potocznie 
nazywane Rodzina 500+.
1. Świadczenie wychowawcze otrzy-

mywać mogą rodzice, opiekunowie 
prawni lub faktyczni dziecka.

2.  Bez względu na dochody przysłu-
guje500 zł miesięcznie na drugie 
i kolejne dziecko, a rodziny o do-
chodach nie wyższych niż 800 zł 
na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł 
w rodzinach z dzieckiem niepeł-
nosprawnym) otrzymają także na 
pierwsze dziecko.

3.  Świadczenie wychowawcze będzie 
przysługiwało do ukończenia 18 
roku życia dziecka.

4. Jeśli wniosek zostanie złożony 
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, ro-
dzice dostaną wyrównanie wstecz 
od 1 kwietnia 2016 r.

5. Wnioski będą dostępne w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Żabiej Woli od 21 marca 2016 r.

6. Osoby pobierające świadczenia 
rodzinne ubiegające się o świad-
czenie wychowawcze zobowią-
zane są do złożenia wniosku oraz 
oświadczeń o dochodzie niepodle-
gającym opodatkowaniu, a w przy-
padku zmiany sytuacji finansowej 
rodziny dokumenty niezbędne do 
weryfikacji dochodu.

7. Przy ustalaniu prawa do świadcze-
nia wychowawczego będą brane 
pod uwagę dochody rodziny osią-
gnięte w 2014 r. podlegające wery-
fikacji na dzień składania wniosku.

8. Od daty złożenia wniosku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej wyda 
decyzję oraz wypłaci świadczenie 
nie później niż w ciągu trzech mie-
sięcy.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 
2016 r. w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Żabiej Woli, ul. 
Główna 5, Telefon kontaktowy: (46) 
857-82-88 lub (46)857-84-80

TF

Świadczenie 
wychowawcze 
(Rodzina 500+)
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dokończenie ze str. 1 
Ambitnym celem powołania Forum 

Dialogu miało być wspólne wypra-
cowanie optymalnego przebiegu dla 
budowy południowego półpierścienia 
400 kV dla aglomeracji warszawskiej. 
Przedwyborczy okres powołania forum 
pozwalał przypuszczać, że rzeczywi-
stym celem jest uspokojenie protestów 
społecznych na czas wyborów. Nieste-
ty, upłynęło sześć miesięcy i potwier-
dziły się początkowe wątpliwości. Pół 
roku działania Forum Dialogu nie przy-
niosło żadnych pozytywnych skutków, 
nadal w wojewódzkim planie zago-
spodarowania zapisany jest przebieg 
przez środek naszej gminy, który jest 
sprzeczny z krajowym planem. Co wię-
cej w tym czasie narodziły się liczne 
konflikty społeczne.

Dlatego w wystąpieniu podkreśli-
łam, że w mojej ocenie najistotniej-
szym dla tego typu inwestycji jest pla-
nowanie ze znacznym wyprzedzeniem 
czasowym i dokonywanie właściwych 
rezerw terenowych. W związku z tym 
zawnioskowałam, aby w pierwszej 
kolejności przeprowadzić wnikliwą 
analizę przebiegu nazywanego histo-
rycznym, który jest najkrótszy i wystę-
pował w dokumentach planistycznych 
od dziesiątek lat. Tym samym byłaby 
to realizacja najtańsza i budząca naj-
mniej wątpliwości.

Ponieważ ze strony Wykonawcy 
stawiane są tezy, że przebieg histo-
ryczny, czwarty w  Krajowym Planie 
Zagospodarowania, nie jest już moż-
liwy do zrealizowania poprosiłam, aby 
w razie utrzymania tego stanowiska 
powstał dokument, gdzie zostanie ta 
teza fachowo potwierdzona oraz wska-
zane zostaną zaniechania, które do-
prowadziły do tego, że zarezerwowany 

wcześniej korytarz został porzucony.
Zwróciłam również uwagę na kon-

flikty, które powstają między społecz-
nościami sąsiednich gmin, a także 
między miejscowościami w ramach 
tej samej gminy w związku z publiko-
waniem map z wyrysowanymi kolej-
nymi teoretycznymi przebiegami.

Spotkanie Forum Dialogu zostało 
przerwane i nie ma aktualnie informa-
cji, czy będą ponowione.

Niemniej jednak ze swojej strony 
nadal będę wykazywać, że nie ma 
możliwości poprowadzenia linii 400 
kV przez teren naszej gminy.

Trwa podjęta przez nas procedura za-
skarżania uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa. Sprawa skierowana zostanie do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na początku tego miesiąca spotka-
łam się z Wicewojewodą Mazowiec-
kim Panem Arturem Standowiczem. 
Przedstawiłam jak z perspektywy gmi-
ny Żabia Wola wyglądają procesy pla-
nowania tej inwestycji. Otrzymałam 
zapewnienie, że sprawa historyczne-
go przebiegu zostanie wnikliwie prze-
analizowana.

Przypominam, że nasz samorząd 
nigdy nie wyraził zgody na realiza-
cję tej inwestycji przez tereny gminy 
Żabia Wola. Prowadzenie linii 400 kV 
przez teren naszej gminy uniemożli-
wiają przede wszystkim miejscowe 
plany i uwarunkowania krajobrazowe.

Dlatego apeluję do wszystkich 
stron zaangażowanych w działania 
związane z tą inwestycją, abyśmy so-
lidarnie domagali się poszanowania 
gminnych dokumentów planistycz-
nych, które od wielu lat tworzone były 
w uzgodnieniu z administracją woje-
wódzką i samorządową województwa 
w odniesieniu do krajowego planu 
zagospodarowania.

Przebieg wcześniejszych zdarzeń-
związanych z planowaniem budowy 
linii 400 kV przedstawiony został 
w broszurze informacyjnej.

Aktualne informacje o bieżących-
działaniach dostępne są na portalu 
Urzędu Gminy w zakładce “Linia 400 
kV Kozienice-Ołtarzew”, gdzie udo-
stępniana jest także aktualna kore-
spondencja.

Drodzy Mieszkańcy gminy Żabia 
Wola,

Po raz kolejny propagowane są 
fragmenty pism wraz z nadinterpre-
tacjami, które znacznie odbiegają od 
rzeczywistości. Takie działania mogą 
doprowadzić jedynie do pogłębienia 
nieporozumień w naszej lokalnej spo-
łeczności.

Dlatego pragnę przypomnieć, że 
działania Urzędu Gminy są sformali-
zowane, a wszelkie stanowiska doku-
mentowane i podpisywane przez oso-
by do tego uprawnione. Wyciąganie 
wniosków na podstawie wybranych 
fragmentów, z różnych źródeł bez 
przedstawiania kontekstu i złożoności 
problemu jest błędną praktyką.

Celem rozwiania wszelkich wątpli-
wości poniżej wyjaśniam uwarunko-
wania, które powinny wykluczyć błęd-
ną interpretację dokumentów:

- np. Wycinek notatki ENERGO-
PROJEKT KRAKÓW z 2007 roku za-
wierający fragment „Pani Wójt zapro-
ponowała podjęcie przez inwestora, 
rozmów z właścicielami gruntów na 
trasie linii.”

Przede wszystkim dokument ten sta-
nowi subiektywną interpretację strony 
inwestora, która nie została zatwierdzo-
na przez Urząd Gminy Żabia Wola.

Podczas opisywanego spotkania 
przekazałam, że miejscowe plany 
uniemożliwiają realizację takiej inwe-
stycji i zaznaczyłam, że Mieszkańcy 
na pewno nie wyrażą zgody na ich 
zmianę w tym zakresie. Ponieważ 
strona inwestora stawiała tezę, że 
Mieszkańcy na pewno wyrażą zgodę, 
więc zaproponowałam zweryfiko-
wanie tej opinii. Odwołanie się do 

opinii mieszkańców było wynikiem
przeciwstawnych stanowisk w tej
sprawie inwestora i Wójta Gminy.
Nieuzasadnione jest więc interpreto-
wanie dokumentu jako wyrazu zgody
na realizację przedmiotowej inwesty-
cji na terenie naszej gminy.

W aktualizowanych w późniejszym
czasie planach miejscowych oraz stu-
dium nie ma śladu zgody na realizację
takiej inwestycji. Co więcej w okresie
od 2007 do 2014 roku aktualizowali-
śmy, przy akceptacji Wojewody Ma-
zowieckiego, plany miejscowe oraz
studium , w żadnych z tych dokumen-
tów nie uwzględnialiśmy linii 400 kV.

Inny przykład to odpowiedź Wójt nr
POGK.6723.I.4.3.2015 na zapytanie
jednego z mieszkańców dotyczą-
ce oceny wówczas proponowanych
przez inwestora przebiegów, z dnia
22.06.2015 roku, zawierająca frag-
ment „Po raz kolejny podkreślam, że
jedyny możliwy do zaakceptowania
przebieg w/w inwestycji to obszary
zlokalizowane głównie przy krajowych
ciągach komunikacyjnych.”

Najistotniejsza we właściwej inter-
pretacji tego pisma jest świadomość,
że w tamtym czasie inwestor deklaro-
wał cztery propozycje przebiegów. Trzy
z nich przebiegały przez naszą gminę,
czwarta propozycja była zapowiadana
jako wykorzystująca krajowe ciągi ko-
munikacyjne, a tym samym omijająca
naszą gminę. Wobec tego tę ostatnią
propozycję oceniałam jako jedyną,
możliwą do zaakceptowania. Ocena
zmieniła się kiedy zapowiedź została
zwizualizowana i okazało się, że także ta
propozycja ma dotykać naszej gminy.

Chciałabym również przypomnieć,
że w 2015 roku kilku Mieszkańców
oczekiwało rozpoczęcia procedu-
ry zmiany studium mającej na celu
wprowadzenie do niego linii 400 kV.
Rada Gminy nie przychyliła się do
tego wniosku po raz kolejny wyraża-
jąc brak akceptacji dla jakiegokolwiek
przebiegu przez teren naszej gminy.

Zachęcam do weryfikowania wszel-
kich budzących wątpliwości informa-
cji w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Halina Wawruch

Bez 400 kV w gminie Niebezpieczne błędne interpretacje

Gmina Żabia Wola pozyskała kolej-
ne środki krajowe na realizację zadania 
pn.: „Opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Żabia Wola” 
dofinansowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej  w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 16.530,00 zł. Plan zo-
stał zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy 
Żabia Wola nr 119/XIV/2015  z dnia 24 

listopada 2015 r.
Plan informuje o ilości wprowadza-

nych do powietrza pyłów i gazów cieplar-
nianych na terenie gminy. Ponadto jest 
dokumentem niezbędnym do składania 

wniosków o dofinasowanie inwestycji ze
środków zewnętrznych.

AK

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żabia Wola
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8 lutego br., GDDKiA podpisała
umowę na zadanie I obejmujące od-
cinek od Radziejowic do Przeszkody
w ramach inwestycji : „Kontynuacja
projektowania i rozbudowa drogi kra-
jowej nr 8 do parametrów drogi eks-
presowej na odcinku od węzła z drogą
wojewódzką nr 579 w Radziejowicach
do węzła „Paszków” z drogą woje-
wódzką nr 721 w Wolicy, w podziale
na zadania:

- Zadanie I - kontynuacja projekto-
wania i rozbudowa drogi krajowej nr
8 do parametrów drogi ekspresowej,
na odcinku Radziejowice-Przeszkoda
o długości około 9,9 km

Kontrakt o wartości 306,9 mln zł

zostanie zrealizowany przez Strabag 
Infrastruktura Południe Sp. z o.o., 
w ciągu 31 miesięcy (z wyłączeniem 
okresów zimowych), tj. do lipca 2019 
roku. Po zakończeniu tego kontraktu, 
mazowiecka droga krajowa nr 8 od 
granicy z województwem podlaskim 
do granicy województwem łódzkim 
będzie posiadała parametry trasy eks-
presowej.

- Zadanie II - kontynuacja projekto-
wania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 
do parametrów drogi ekspresowej, na 
odcinku Przeszkoda-Paszków o dłu-
gości około 11,6 km.

Prace projektowe na zadaniu II już 
trwają, bowiem umowa z Wykonawcą 

została podpisała w czerwcu 2015 r. 
Inwestycja jest realizowana w sys-
temie „Projektuj i Buduj”, czyli na 
pierwszym etapie Wykonawcy mają 
możliwość optymalizacji rozwiązań 
w otrzymanej dokumentacji  a na-
stępnie realizują zadanie, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem.

Nad realizacją zadania czuwa Nadzór 
Inwestorski - konsorcjum firm: ZBM In-
westor Zastępczy S.A. i MGGP S.A.

Zakres prac:
• przebudowa istniejącej drogi  do 

parametrów klasy „S” w technolo-
gii betonowej (2 jedynie po 2 pasy 
ruchu z rezerwą pod trzeci pas),

• budowa węzła Żabia Wola,
• budowa obiektów inżynierskich (tj. 

wiaduktów, mostu, kładek dla pie-
szych)

• budowa urządzeń ochrony środowi-
ska (tj. ekranów, odwodnienia, prze-
pustów, przejść dla zwierząt) oraz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(tj. bariery, oznakowanie pionowe).
Szczegółowe informacje dotyczące 

obu zadań znajdują się na stronie in-
ternetowej kontraktu: http://www.s8ra-
dziejowice-paszkow.pl/, która będzie 
uzupełniana w miarę postępu prac.

ET

Umowa na budowę brakującego odcinka S8 Radziejowice-Paszków podpisana

Co się dzieje na budowach …

Rozbudowa szkoły w Ojrzanowie
Przedszkole w Żabiej Woli także

jest w trakcie budowy

Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzi-
sku Mazowieckim, ul. Traugutta 41,
05-825 Grodzisk Mazowiecki w dniu
03.03.2016 r. ogłosił przetarg nie-
ograniczony na przebudowę drogi
1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina
odc. III.

Przedmiotem zamówienia jest Wy-
konanie przebudowy drogi o długości
996m, obejmujący rozbiórkę kon-
strukcji istniejącej jezdni, zjazdów,
wykonanie nowej konstrukcji jezdni
wraz z włączeniami w drogi boczne
w obustronnym krawężniku, wyko-
nanie chodnika wraz z peronami na
przystankach autobusowych,  Zakres
obejmuje także zjazdy do posesji
z przepustami, wzmocnienie skarp

i dna rowów korytami żelbetowymi 
i płytami eko.

Wykonanie oznakowania poziome-
go i pionowego.

Przewidziany termin zakończenia 
31 lipiec 2016 r. 

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg 
w Grodzisku Mazowieckim ogłosił 
przetarg nieograniczony na wykona-
nie Projektu remontu drogi 1521 
Żabia Wola – Piotrkowice.

Projekt remontu drogi powiatowej 
nr 1521 obejmuje ulice: Kaleńską 
i Mszczonowską.

Projekt remontu obejmuje 3 odcinki 
o łącznej długości 2790 m w istnieją-
cych granicach pasa drogowego:
• ul. Kaleńska odcinek o dł. 290 

m od drogi gminnej ul. Główna 
w Hucie Żabiowolskiej w kierunku 
południowym do granicy odcinka 
wyremontowanego,

•  ul. Kaleńska odcinek o długości 
350 m od granicy odcinka wyre-
montowanego do skrzyżowania 
z droga powiatowa nr 1519 w m. 
Kaleń,

• ul. Mszczonowska odcinek o dłu-
gości 2150 m od skrzyżowania 
w Kaleni do odcinka drogi wyre-
montowanej.
Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzi-

sku Mazowieckim zakończył postę-
powanie przetargowe na wykonanie 
projektu budowlanego i wykonawcze-
go, budowy chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1503 w miejscowości 
Żelechów wzdłuż drogi powiatowej
nr 1503 Grodzisk Maz. – Siestrzeń – 
Ojrzanów.

Projekt będzie obejmował chodnik  
o długości ok. 3000m w miejscowo-
ści Żelechów (od drogi gminnej –ul. 
Nad Lasem do istniejącego chodnika 
w rejonie cmentarza w m. Żelechów), 
szerokości 2,0 m.

Ponadto dokumentacją objęte zo-
staną zjazdy tj. adaptacja  lub prze-
budowa istniejących zajazdów wzdłuż 
chodnika, odwodnienie. Zaprojekto-
wana zostanie również przebudowa 
istniejących zjazdów oraz zatok auto-
busowych.

ET

Wreszcie gładko i bezpiecznie od Józefiny do samej Adamowizny
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GMINA ŻABIA WOLA 

2015 
WYBRANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Uruchomienie Systemu Informacji Przestrzennej.
2. Wybudowanie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych.
3. Uruchomienie Gminnego Systemy SMS.
4. Rozpoczęcie budowy przedszkola w Żabiej Woli.
5. Zakup samochodu dla OSP Żelechów.
6. Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych.
7. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania.
8. Przebudowa ul. Zarzecznej w Słubicy A.
9. Uruchomienie Lokalnego Centrum Kompetencji.
10. Uruchomienie portalu Wspólna Żabia Wola.
11. Przebudowa ul. Głównej w Petrykozach.
12. Budowa oświetlenia ulicznego.
13. Rozpoczęcie budowy sali sportowej przy SP w Ojrzanowie.
14. Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Grodzisk Maz. - 
Józefina.
15. Realizacja programu „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu”.
16 . Doposażenie oddziałów przedszkolnych.
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W każdej OSP co 5 lat odbywa się
zebranie, na którym podsumowuje się
pięcioletnią  działalność oraz wybiera
nowe władze: Zarządy OSP. W zebraniu
uczestniczą druhny i druhowie  oraz
zaproszeni goście. Podkreślono po-
trzebę działania Ochotniczych Straży
Pożarnych dla okolicznych mieszkań-
ców gminy oraz powiatu. Na zebra-
niach w OSP Żelechów i Skuły zostały
również wręczone odznaczenia związ-

kowe oraz upominki dla ustępującego 
zarządu. Spotkanie miało również cha-
rakter sprawozdawczy z działalności. 
Podczas wyborów zostały wytypowane 
nowe zarządy, które ukonstytuowały 
się w następującym składzie: OSP Że-
lechów: Prezes - dh Mariusz Pałasz, 
Wiceprezes - dh Mirosław Dziewulski, 
Naczelnik - dh Paweł Witczak, Z-ca 
Naczelnika - dh Henryk Dziewulski, 
Sekretarz - dh Ilona Gajda (opiekun 

MDP), Skarbnik - dh Bartłomiej Gzula, 
Gospodarz - dh Mariola Jałowiecka. 
Skład Komisji Rewizyjnej - Przewod-
niczący - dh Paweł Stuczyński, wice-
przewodniczący - dh Paweł Kostera, 
Sekretarz - Przemysław Klimkowski. 
OSP Skuły: Prezes - dh. Wacław 
Świdlicki, Naczelnik - dh. Sebastian 
Piernik, Z-ca Naczelnika - dh. Dominik 
Michałowski, W-ce Prezes - dh. Wio-
leta Świdlicka, Gospodarz - dh. Robert 

Świdlicki, Skarbnik - dh. Wioletta Ba-
raniak, Sekretarz - dh. Paulina Micha-
łowska, Członek Zarządu d/s kultury 
i oświaty - dh. Monika Michałowska, 
Członek Zarządu, opiekun MDP - dh. 
Karolina Mirgos.

Podjęto także uchwały przyjmujące 
plan pracy, zmiany w Statucie oraz 
wybrano delegatów na Zjazd Gminny 
ZOSP RP.

KR

Nowe Zarządy w Ochotniczych Strażach Pożarnych

OSP Żelechów OSP Skuły

Od osiemnastu lat Ochotnicza Straż
Pożarna w Skułach organizuje wieczór
kolęd i pastorałek dla mieszkańców
i  gości  spoza naszego terenu. Stycz-
niowy wieczór stał się podobnie jak
poprzednie – imprezą, która pozostaje
na długo w pamięci, zarówno doro-
słych jak i młodych. Narrator powitał
widownię filozoficznie i proroczo:
„Scenariusz jest też tu tym dziwniej-
szy,

że rzecz dotyczy czasów dzisiej-
szych……
Choć, oczywiście, tak jak w jaseł-
kach,
Nie brak aniołków, śmierci, diabełka,
I wielu innych – lecz zdradzić muszę,
Że wojna idzie o ludzkie dusze”

Publiczność słuchała i oglądała 
jasełkowe występy wpełnym skupie-
niu. Na scenie młodzi aktorzy (młodsi 
i starsi strażacy) przedstawiali coraz 
to nowe sceny biblijnego Narodzenia 
Pana – przeniesione w czasy dzisiej-
sze. 

Inna część drużyny to grupa wo-
kalna, która przygotowała kolędy te 
najstarsze jak i te bardzo nowoczesne. 
Wśród młodych strażaków ujawni-
ły się nowe talenty. Starsza gwardia 

stanowiła trzon przedsięwzięcia.Byli 
niezawodni w kolędowaniu, śpiewali 
nowocześnie, a po występach nastą-
piły tradycyjne „posiady” przy kawie, 
herbacie i dobrym cieście.

Tegoroczny wieczór miał także 
charytatywny charakter - wspólnie 
z grupą biegaczy „Dogoń Grodzisk” 
włączyliśmy się w zbiórkę pieniędzy 
dla chorego Kacpra Sosnowskiego 
przeznaczonych na przeszczep komó-
rek macierzystych, oraz Agatki Błasz-
czyk, córki członków naszej OSP, która 
potrzebuje stałej  rehabilitacji. Prosi-
liśmy wszystkich obecnych o rozwa-
żenie przekazania- jeśli to możliwe 
1% właśnie dla niej. Oprócz stałych 
uczestników przybyło wielu nowych 
gości , którzy po obejrzeniu spektaklu 

obiecali odwiedzać nas na  uroczysto-
ściach naszej OSP.

Kolejny raz strażacy ze Skuł udo-
wodnili, że nie tylko ratują zdrowie 
i życie naszych mieszkańców w róż-
nych ekstremalnych sytuacjach, lecz 
również krzewią kulturę.

WŚ

Wspomnienia pozostają …

Mieszkańcy naszej gminy stają się
coraz bardziej wrażliwi na los bez-
domnych zwierząt. Coraz rzadsze są
przykłady bezdomności, czy nawet
okrucieństwa wobec ufających nam
bezbronnych czworonogów.To niezwy-
kle cenne przemiany.

Dzięki prężnie działającemu wo-
lontariatowi, fundacji pro zwierzęcych
i ludzi dobrej woli do schroniska trafiły
ostatnio tylko dwa psy. Pozostałe zwie-
rzęta szybko znajdowały nowy dom, za
co serdecznie dziękujemy osobom,
które się do tego przyczyniły.

Warto wiedzieć jak nasza Gmina go-
spodaruje środkami przeznaczonymi 
na ten cel. W 2015 roku Rada Gmi-
ny zabezpieczyła w budżecie kwotę 
120.000,00zł. na realizację „Programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt”. Koszty jakie poniosła gmina na 
ten cel to tylko 60.195,99.

W skład wydatkowanej kwoty 
wchodzą: utrzymanie bezdomnych 
zwierząt w schronisku oraz odławianie 
bezdomnych zwierząt, na które prze-
znaczyliśmy 3.601,44. przy stawce 

jednorazowej za przyjęcie i utrzymania 
psa w schronisku do momentu ad-
opcji, która zakontraktowana była na 
kwotę1800,72 brutto. Pozostałe wy-
datki związane z opieką weterynaryjną 
zostały przeznaczone na szczepienia 
przeciwko wściekliźnie i podstawo-
wym chorobom , kontrolę schroniska, 
czipowanie, opiekę nad zwierzętami 
zdrowymi i chorymi  pozostającymi 
pod opieką Lekarza Weterynarii.

W ciągu roku zostały podpisane 43 
umowy adopcyjne na psy i 45 na koty 
wolnożyjące, które dzięki wsparciu 

Gminy w postaci sterylizacji/kastracji 
oraz wykonaniu podstawowych zabie-
gów mogły szybko trafić do nowych 
domów. Nasz program znacznie ogra-
niczył populację kotów wolnożyjących 
poprzez ich sterylizacje/kastrację. 
W sytuacjach kryzysowych, kiedy wa-
runki atmosferyczne są bardzo nieko-
rzystne, wspieramy te zwierzęta karmą. 
Dzięki wspólnemu działaniu Gminy 
Żabia Wola i ludzi dobrej woli ogra-
niczamy do minimum bezdomność 
zwierząt na naszym terenie. 

KR

Jak kochamy czworonogi potrzebujące ludzkiej pomocy
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I-etap przebudowy ul. Głównej w Pe-
trykozach realizowany został w ramach 
Projektu p.n. „Poprawa spójności komu-
nikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie 
Żabia Wola poprzez przebudowę drogi 
gminnej nr 150614W ul. Głównej Pe-
trykozach – etap I” współfinansowanego 
z „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój”.

Przebudowana została droga na długo-
ści 1237m, od granicy Gminy Żabia Wola     
z Gminą Pniewy do skrzyżowania z Aleją 
Jesionową i Traktem Królewskim. Odcinek 
ten stanowi część drogową dwóch etapów 
kompleksowej przebudowy ul. Głównej                      
w Petrykozach.

W ramach zadania wykonana została 
jezdnia z betonu asfaltowego, pobocza 
z tłucznia, przebudowane zostały istnie-
jące zjazdy, oczyszczone i udrożnione 
rowy. Wybudowane zostały dwie zatoki 
autobusowe z peronami przy zatokach 
i urządzeniem przejść. Dla zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wpro-
wadzona została nowa stała organizacja 
ruchu w ramach której  zamontowane 
zostały znaki drogowe pionowe oraz za-
stosowane zostało oznakowanie poziome 
na jezdni. Ponadto dokonaliśmy montażu 
2 wiat przystankowych.

Tak ważne przedsięwzięcie inwesty-
cyjne powstało z aprobatą mieszkań-
ców przy współpracy z Radą Sołecką 

w ramach umowy partnerskiej. Ponadto 
umowy partnerskie w zakresie współ-
finansowania zadania zostały zawarte: 
z Gminą Pniewy i Powiatem Grodziskim. 
Jest to droga stanowiąca ważny ciąg 
komunikacyjny łączący się z drogą wo-
jewódzką DW876 Piotrkowice – Tarczyn 
- Chudolipie i z drogą krajową DK50.
Aby realizować II-etap przebudowy przed-
miotowej drogi Gmina  ubiega się o po-
moc finansową   ze źródeł zewnętrznych. 
Przebudowa ulicy Głównej na całej dłu-
gości stworzy ważny międzygminny ciąg 
komunikacyjny o parametrach zapewnia-
jących bezpieczny  ruch samochodowy 
i pieszy.

I-etap ulicy Głównej w Petrykozach zakończonyI li Głó j P k h k ń

Halina Krajewska, kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
odpowiada na najczęściej zadawane
pytania i przedstawia aktualne propo-
zycje
Czy w gminie są inne wypożyczal-
nie książek?

Tak,w każdej szkole na terenie gmi-
ny funkcjonująbiblioteki. 
Czy Gminna Biblioteka współpra-
cuje z nimi?

W celu zwiększenia poziomu i za-
sięgu czytelnictwa wśród dzieci i mło-
dzieży oraz poprawy jakości obsługi
tej grupy nauczyciele przekazują nam
wykaz aktualnie obowiązujących lek-
tur. Pani Aneta Woźniak,bibliotekarka
ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie, zwró-
ciła się o pomoc w doborze książek
do biblioteki w ramach akcji „Książki
naszych marzeń”. Podczas konsultacji
brano pod uwagę zarówno nowości
wydawnicze, jak również listę książek,
które wygrały w plebiscytach organizo-
wanych wśród uczniów.
Ile wolumenów ma biblioteka?

W chwili obecnej mamy 6590 ksią-
żek.

Na jakiej zasadzie jest wymienia-
ny księgozbiór?

W bibliotekach publicznych książki
są wycofywane ze zbiorów, jeśli są„za-
czytane”, z powodu zniszczenia oraz
przestarzałych informacji. W bibliote-
kach zbiory powinny zawierać aktualne
materiały biblioteczne.
Ilu czytelników korzysta obecnie
z zasobów Biblioteki?

W chwili obecnej z zasobów naszej
placówki korzysta 916 czytelników.
Jest to liczba rekordowa.
Jak często wymieniają oni książki?

Wypożyczamy książki na 30 dni.
Zwykle nasi czytelnicy starają się od-
dawać je w wyznaczonym terminie.Są
tacy, którzy wypożyczają 38 książek
miesięcznie!
Czy czytelnicy często zapominają
o oddawaniu książek w wyznaczo-
nym czasie?

Tak, niektórzy zapominają oddać jew
terminie. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
przypominamy o tym przy pomocy
wiadomości tekstowych, telefonicznie
lub wysyłamy upomnienia.

AJ

W 2016 roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Żabiej Woli przygotowała
i zaktualizowała wiele propozycji,
będących ciekawym urozmaice-
niem dotychczasowej oferty pla-
cówki 

Bogatszy i bardziej różnorodny
księgozbiór.

Placówka w ciągu dwóch miesięcy
dokonała zakupu książkowych nowości
wydawniczych, będących odpowiedzią
na oczekiwania czytelników. Przyby-
ło około 110 sztuk książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Krok w świat wirtualnych książek.

Dla czytelników również w 2016 bi-
blioteka wykupiła dostęp do e-booków
na platformie IBUK LIBRA około 1200
pozycji. Wystarczy odebrać w bibliote-
ce indywidualny kod PIN, zalogować
się na stronie i wprowadzić otrzymany
kod PIN.

W ramach Programu Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek” oprócz książek, które uka-
zały się drukiem, zakupione zostały au-
diobooki – książki „mówione”. To nowa
oferta biblioteki.  
Pamiętamy o historii.

Na stronie internetowej w zakładce
STREFA CZYTELNIKA jest dołączony
katalog Kartoteki Regionalnej Powiatu
Grodziskiego.Jest to spis piśmiennic-
twa omawiającego zagadnienia spo-
łeczne, gospodarcze, historyczne i kul-
turalne powiatu grodziskiego.
Nowoczesność w zabytkowym
dworku.

Biblioteka udostępnia swoim czytel-

nikom cztery stanowiska komputerowe
z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Mieszkańcy mogą skorzystać z usługi
skanowania,drukowania, kopiowania
oraz wykorzystywać bezprzewodowe
łącze internetowe (WiFi) na własnych
urządzeniach mobilnych.
Z książką w świat.

Popularyzacja książki i promocja
czytelnictwa to stała forma współpra-
cy ze szkołami z terenu naszej gminy.
10. marca br. na zaproszenie biblioteki
dwie placówki odwiedził Teatr MASKA
z przedstawieniem pt. „Skradzione mą-
drości.”  Była to pełna humoru i akcji
opowieść o tym,że każda przeczytana
książka jest prawdziwą przygodą. Wi-
dowisko przeznaczone jest dla uczniów
kl.0-III szkoły podstawowej.
Biblioteka w Twoim świecie.

Wykorzystywany przez placówkę pro-
gram biblioteczny potrafi już nie tylko
wypożyczać książki. W chwili obecnej
każdy czytelnik może – wykorzystując
łącze internetowe – korzystać z własne-
go konta, przeglądać katalog książek, re-
zerwować czytane przez innych pozycje
oraz prolongować je z własnego urzą-
dzenia. W chwili obecnej działalność
rozpoczyna kolejna usługa – powiada-
mianie SMSem o możliwości odbioru
zarezerwowanej pozycji lub konieczno-
ści zwrotu przetrzymanej książki.
Weź książkę – (od)daj książkę…

Zachęcamy czytelników,żeby odda-
wali przetrzymywane przez siebie pozy-
cje książkowe – jest to nie tylko oznaka
kultury, ale przede wszystkim ukłon
w kierunku innych, którzy posiadają po-
dobne zainteresowania czytelnicze. 

Biblioteka od kuchni…
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4 marca odbył się wernisaż wystawy
Moc Kobiety -  malarstwa trojga wyjąt-
kowych artystów, absolwentów Euro-
pejskiej Akademii Sztuk Pięknych.

MAGDALENY MAGRZYK, która
może poszczycić się dyplomem na
wydziale malarstwa pod skrzydłami
profesora Antoniego Fałata. Artystka
zabiera nas w krainę swego dzieciń-
stwa. Klimaty włoskie i piękne portrety
to twórczość MARII ŻYTOMIRSKIEJ,
mieszkanki Słubicy A w naszej gmi-
nie. Pani Maria dyplom z malarstwa
uzyskała pod kierunkiem prof. Bar-
bary Szubińskiej. Kolejnym artystą
wystawiającym w naszej galerii  jest
MAREK KOTARBA, który mieszka
i pracuje w Warszawie, studia z malar-
stwa ukończył pod kierunkiem obojga
profesorów, zarówno prof. Antoniego
Fałata jak i prof. Barbary Szubińskiej.
W swojej twórczości z powodzeniem
łączy płaszczyznę obrazu z przestrzen-
ną forma ceramiczną (głównie twarze –
głowy) w różnych formach i klimatach.
Wystawę można zwiedzać codziennie
do 15 kwietnia br.

Wernisaż wystawy uświetnił i stał
się wyjątkowym wydarzeniem koncert
JUSTYNY JARY z zespołem Pompadur
wskładzie: Robert Lipka (wokal, akor-
deon), Patrycja Napierała (instrumenty
perkusyjne), Bartosz Smorągiewicz
(saksofon, klarnet) i Michał Zuń(kon-
trabas).

Koncert jak i wystawa były dedy-
kowane Kobietom z okazji 8 marca.
Artyści, a w szczególności solistka
przenieśli nas w lata 20 - te starej War-
szawy. Tragiczno-komiczne, a nawet
mocno kryminalne utwory, zaśpiewane
i odegrane z wielką pasją i kunsztem
aktorskim w doskonały sposób oddały
przedwojenne klimaty folku miejskie-
go. Publiczność reagowała żywiołowo
i bez specjalnego zachęcania włączała
się do wspólnego nucenia i powtarza-

nia znanych fraz.
W najbliższym czasie:
• 19 marca – miał miejsce Wielka-

nocny Kiermasz rękodzieła arty-
stycznego

• 7 kwietnia – wiosenne spotkanie 
Seniorów

• 9 kwietnia–Wieczór Japoński 
z tradycyjnym parzeniem herbaty 
i prelekcji o Japonii współczesnej 
i historycznej.

• 14 kwietnia – kolejne, już czwarte spo-
tkanie z serii „Zdrowych czwartków”

• 15 kwietnia–wernisaż wystawy Bar-
bary Sikorski z muzyczną niespo-
dzianką

• 23 kwietnia–Rodzinny Piknik Rowe-
rowy – na boisku w Skułach – cze-
kamy na zapisy rodzinnych drużyn 
rowerowych

W maju i czerwcu planujemy:
• 12 maja –Zdrowy czwartek
• 20 maja –Żabi Zlot – poprzedzony 

konkursem fotograficznym – „Fo-
topolowanie na żabę”

• 24 maja –wycieczka dla Senio-
rów–Łowicz i okolice

• 5 czerwca – Gminny Dzień Dziecka 
(w godz. 10:00 – 13:00)

• 5 czerwca – Festyn Żabiowolski 
(w godz. 15:00 – 20:00)
Plan majowych i czerwco-

wych wydarzeń będzie jeszcze 
uzupełniany. Więcej szczegóło-
wych informacji znajdą Państwo na 
www.dkzabiawola.pl. Prosimy o wpi-
sywanie się do naszego newslettera.
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Co było, jest i będzieWarsztaty w Wiosce Motyli

Wioska Motyli zaprasza do zapo-
znania się z ofertą warsztatów dla do-
rosłych, uczniów i przedszkolaków.

Wioska Motyli w Słubicy Dobrej na
I Ogólnopolskim Kongresie Wiosek
Tematycznych w Warszawie w dniach
21-22 marca br.

Koordynatorzy Projektu Wioski Te-

matycznej - Wioski Motyli w Słubicy 
Dobrej biorą udział w I Ogólnopolskim 
Kongresie Wiosek Tematycznych. Jest 
to ważne wydarzenie podsumowujące 
dwuletni projekt „Wioski tematyczne”. 
Podczas Kongresu prezentowane są 
przeprowadzone w ramach projektu 
działania oraz ich rezultaty.

Podczas Kongresu organizowane są 
stoiska wystawowe, na których wioski te-
matyczne mają okazję do przedstawienia 
swoich produktów. Uczestnicy spotkania 
opracowują plany dalszego działania 
i współpracy wiosek tematycznych w ra-
mach sieci w kraju i za granicą.

Wioska Motyli przedstawia na swo-
im stoisku produkty oraz z interaktyw-
ną grę „Wieś Cię zakręci!”.

Atrakcyjne Mazowsze - Wioska Motyli 
w naszej gminie


