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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej
W postępowaniu przetargowym
wyłoniony został wykonawca zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Żabia
Wola w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z firmą FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim została
zawarta w marcu br.
Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej na odcinku o długości około 1300 mb. wraz
z przykanalikami w granicy pasa
drogowego ul. Szkolnej w miejscowości Osowiec (od ulicy Sosnowej
do projektowanej pompowni P 0-9)

stworzy właścicielom nieruchomości
zlokalizowanych przy przedmiotowej
drodze możliwość techniczną przyłączenia posesji do zbiorczej kanalizacji. Obecnie projektant pracujący
na zlecenie Wykonawcy opracowuje
projekt sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami.
Budowa przyłączy na terenie prywatnych posesji (tj. poza granicami
pasa drogowego z przyłączeniem
do istniejącej instalacji kanalizacji
na terenie działki) należy do zadań
właścicieli nieruchomości. Przyłącze
może zostać wybudowane na podstawie warunków przyłączenia wydanych

Mazowiecka Unia Światłowodowa
– szybki Internet w mazowieckich gminach
Z inicjatywy Orange Polska i przedstawicieli mazowieckich gmin, w dniu
15 marca br. powołano Mazowiecką
Unię Światłowodową. Jej celem jest
szerokopasmowego
zapewnienie
Internetu mieszkańcom Mazowsza.
W 103 mazowieckich gminach zostaną zrealizowane inwestycje związane z szerokopasmowym Internetem
współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu światłowód
dotrze do ponad 86 tys. gospodarstw
domowych i 540 szkół. Wszystkie
szkoły z terenu Gminy Żabia Wola
zostaną podłączone do Internetu
o przepustowości co najmniej 100
Mb/s w 2018 r. Celem Unii Światłowodowej jest współpraca z lokalnymi
samorządami w celu optymalizacji
procesu inwestycyjnego i zapewnienie dostępu do szerokopasmowego
Internetu na terenie białych plam
województwa. Dzięki przystąpieniu do
Mazowieckiej Unii Światłowodowej,
będziemy mogli uczestniczyć w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej
odpowiadała na potrzeby mieszkańców, firm i jednostek publicznych.

przez Urząd Gminy i eksploatatora
sieci – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie oraz projektu przyłącza, którego
opracowanie właściciel posesji zleci
we własnym zakresie uprawnionemu
projektantowi. Mieszkańcy mogą indywidualnie uzgadniać opracowanie
projektu z projektantem, który obecnie pracuje w terenie dla potrzeb
Wykonawcy, lub skorzystać z usług
innych projektantów posiadających
wymagane uprawnienia budowlane.
Ścieki z sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ul. Szkolnej w Osowcu zostaną odprowadzone do oczyszczalni

w Żabiej Woli.
Inwestycja współfinansowana jest
w ramach pomocy finansowej dla
operacji typu „Gospodarka wodno
- ściekowa” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi”.
RI

Serdeczne życzenia
y
pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
wiosennego nastroju oraz wielu serdecznych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
składają

Na rozbudowę sieci światłowodowej
w Polsce w latach 2016 – 2020 firma
Orange Polska planuje przeznaczyć
ponad 4,2 mld zł. Dzięki temu z usługi Orange Światłowód będzie mogło
skorzystać nawet 5 mln gospodarstw
domowych.
Warto wspomnieć, że w latach
2006-2007 Gmina Żabia Wola zrealizowała wielomilionową inwestycję
pn. „Zaprojektowanie oraz wykonanie
i odbiór sieci telekomunikacyjnej
rozdzielczej na terenie gminy Żabia
Wola” przy wsparciu ówczesnej Telekomunikacji Polskiej S.A. Inwestycja obejmowała swoim zasięgiem
prawie całą Gminę, a jej celem było
zapewnienie dostępu do Internetu jak
największej liczbie odbiorców z przynajmniej minimalną przepustowością
sieci. Obecnie celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.
RI

Halina Wawruch - Wójt Gminy Żabia Wola
Roman Olczak - Przewodniczący Rady,
Radni, Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych
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Aktywizacja Sołectw
Wnioski zgłoszone przez Gminę Żabia Wola w ramach projektu
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji
Sołectw Mazowsze 2018”, realizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego, pozytywnie przeszły
weryfikację i zakwalifikowały się do
50 % dofinansowania.
Ideą projektu „MIAS MAZOWSZE
2018” jest zaspokajanie potrzeb
mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom,
realizującym zadania istotne dla rad
sołeckich. Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza mogły
ubiegać się o pomoc finansową na
zadania wcześniej wskazane im do realizacji przez sołectwa zlokalizowane
na ich terenach. Z naszej Gminy do

konkursu zgłoszone zostały 2 wnioski.
Zadanie pn. „Zakup strojów kurpiowski dla zespołu Radlanie”, na
którego realizację zapotrzebowanie
zgłosiło Sołectwo Huta Żabiowolska,
będzie polegało na zakupie 5 strojów
ludowych kurpiowskich o wartości
ponad 10 tys. zł dla zespołu tańca
działającego przy Gimnazjum im.
Józefa Chełmońskiego w Józefinie.
Inicjatywa ma na celu promowanie
działań stymulujących wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich poprzez
wsparcie rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.
Od ponad 10 lat w zespole „Radlanie”
uzdolniona młodzież realizuje swoją
pasję, jaką jest taniec, oraz kultywuje polską tradycję i obyczaje. Człon-

kowie zespołu swoimi występami
uświetniają ważne uroczystości i wydarzenia kulturalne na terenie Gminy
Żabia Wola oraz godnie reprezentują
i promują naszą Gminę podczas występów na scenach krajowych i zagranicznych. Zakup strojów kurpiowskich
uatrakcyjni występy zespołu.
Drugie zadanie pn. „Ulica Szkolna
przyjaznym otoczeniem dla owadów
zapylających”, zgłoszone przez Sołectwo Ojrzanów-Towarzystwo, ma na
celu ochronę środowiska naturalnego
poprzez stworzenie nowych terenów
zielonych dla owadów zapylających,
które kształtują różnorodność biologiczną. Bez nich wiele gatunków roślin nie wydawałoby owoców i nasion
lub ilość ta byłaby niewielka. Jeżeli
zabraknie lub zostanie poważnie ogra-

niczona liczba owadów zapylających,
to straty w gospodarce i przyrodzie
będą prawdopodobnie nieodwracalne, a koszty tego zjawiska okażą się
bardzo wysokie. Dlatego tak ważne
jest, aby chronić owady zapylające.
Jest to możliwe przez proste działanie
jak otaczanie się roślinami lubianymi
przez owady zapylające oraz tworzenie warunków do gniazdowania i wylęgu dzikich owadów zapylających.
Zakup i nasadzenia krzewów i roślin
przyjaznych tak pożytecznym owadom przyczyni się do zachowania ich
różnorodności jak również wypłynie
na wygląd otocznia ul. Szkolnej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej. Całkowita
wartość zadania wynosi 11 tys. zł.
RI

Szkoła w Skułach zostanie rozbudowana
Samorząd Gminy Żabia Wola starając się zapewnić wszystkim uczniom z terenu Gminy optymalne
warunki do kształcenia, rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego oraz fizycznego od lat inwestuje
w budowę nowych obiektów i w poprawę bezpieczeństwa oraz warunków nauki, wychowania i opieki
w istniejących placówkach oświatowych i obiektach
użyteczności publicznej oraz boiska i place zabaw.
Po zakończeniu budowy Centrum Integracji Społecznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie
władze gminy podjęły decyzję o rozbudowie Szkoły
Podstawowej w Skułach.
Opracowana została koncepcja zakładająca rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony północno-wschodniej. Zakres planowanych prac obejmuje rozbudowę części dydaktycznej oraz budowę
sali sportowej wraz z zapleczem obejmującym szatnie, zespół higieniczno- sanitarny dla dziewcząt
i chłopców oraz WC dla osoby niepełnosprawnej.
Pomieszczenie używane obecnie, jako sala gimnastyczna, będzie przekształcone częściowo w jadal-
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nię, świetlicę oraz korytarz prowadzący do nowej
sali sportowej. Świetlica została zaprojektowana
również w części nowoprojektowanej z wyjściem na
taras i bezpośrednim połączeniem z terenami sportowymi i zielonymi szkoły. Obok sali gimnastycznej
zlokalizowany będzie również pokój nauczyciela
W-F, magazynek na podręczny sprzęt sportowy,
gabinet lekarski oraz zaplecze kuchenne, połączone
funkcjonalnie z nowoprojektowaną jadalnią.
Większość pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze
budynku pozostanie bez zmian. Przebudowana zostanie sala lekcyjna znajdująca się w centralnej części
nad wejściem do budynku. Przedmiotowe pomiesz-

czenie zostanie podzielone na dwie mniejsze sale
działową ścianą mobilną lub ścianą z dużymi przesuwanymi drzwiami tak, aby można było używać, jako
jednej dużej bądź dwóch mniejszych sal lekcyjnych.
Sala znajdująca się od strony północnej tj. od strony
lokalizacji rozbudowy budynku zostanie natomiast podzielona na dwie sale lekcyjne- pracownie, do których
zostały zaprojektowane nowe zaplecza.
Nowo wybudowana sala będzie miała wentylację mechaniczną. Planowana jest także rozbudowa
instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku m.in.
montaż kotła dwufunkcyjnego zasilającego budynek
w ciepłą wodę, a także rozbudowa kotłowni o drugi
kocioł, który w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło będzie załączany. W II etapie
projektuje się ogrzewanie gazowe.
Koncepcja rozbudowy szkoły w Skułach zachowuje układ zieleni na działce. Zieleń istniejącą od
strony dróg – ul. Mszczonowskiej i ul. Północnej
zostanie zaadoptowana. Zmniejszeniu ulegnie tylko
obszar zieleni znajdujący się po stronie północnej,
gdzie planowany jest parking z 31 wyznaczonymi
miejscami parkingowymi, w tym jednym dla osoby
niepełnosprawnej. Nowoprojektowana zieleń na terenie szkoły obejmuje tylko strefę bezpośrednio położoną przy budynku tj. przy wejściach do budynku.
Rozbudowa szkoły sprosta także zmianom ustawowym, powodującym przekształcenie Szkoły Podstawowej w Skułach w szkołę podstawową ośmiodziałową.
RI
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Gmina ubiega się o kolejne
dofinansowanie
Gmina Żabia Wola
ubiega się o 50% dofinansowanie na budowę 3
ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych w ramach
Rządowego Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
realizowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystki.
Złożone wnioski dotyczą budowy
siłowni plenerowej i strefy relaksu
przy Szkole Podstawowej im. Ka-

walerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie oraz na terenie
OSP Żelechów i OSP Skuły.
Przy Strażnicy OSP Żelechów
planowana jest ponadto budowa placu zabaw o charakterze
sprawnościowym.
Na realizację przedmiotowych zadań inwestycyjnych (tj. pokrycie 50%
wkładu własnego w przypadku otrzymania dofinansowania) w budżecie
Gminy Żabia Wola na rok 2018 zabezpieczone zostały środki finansowe
w łącznej kwocie 134 000 zł.
RI

GOPS uruchomił stronę BIP
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli od
stycznia br. uruchomił Biuletyn Informacji
Publicznej
dostępny pod adresem www.gops.
zabiawola.pl

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące świadczeń z zakresu pomocy społecznej, realizowanych projektów, naborów oraz innych
spraw, którymi zajmuje się GOPS.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do częstego
odwiedzania strony.

Zmiana czasowej organizacji ruchu
w miejscowości Grzymek
W związku z prowadzoną rozbudową drogi krajowej nr 8 od węzła
z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków” z drogą
wojewódzką nr 271 w Wolicy, Wykonawca rozbudowy drogi - Przedsiębiorstwo STRABAG wprowadził od 21
lutego 2018 r. zmianę czasowej organizacji ruchu w miejscowości Grzymek. Istniejący wyjazd z miejscowości Grzymek z km 423+950 został

przekierowany drogami lokalnymi na
węzeł Radziejowice. Przewidywany
czas funkcjonowania organizacji ruchu to okres 18 miesięcy.
RI

Akademia Zdrowej Rodziny

W trosce o środowisko
Opracowany został projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Żabia Wola na lata 2018-2021
z perspektywą do roku 2024”.
Tekst projektu dostępny jest na
stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.bip.zabiawola.pl
Zapoznanie się z Programem
możliwe jest także w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy, przy ul. Głównej 3
w Żabiej Woli (pokój nr 8).

Do Urzędu Gminy w terminie do
13 kwietnia 2018r. do godziny 16:00
można zgłaszać wnioski i uwagi do
zapisów Programu.
Uwagi te mogą być wnoszone:
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail:
urzad@zabiawola.pl
AP

JAK BYĆ ZDROWYM
w dzisiejszych czasach?
Firma Natures,s Sunhine, która
jako pierwsza na świecie, umieszcza
zioła w kapsułkach udowadniając,
że naturalne rozwiązania mają siłę
w zmienianiu życia na lepsze zapra-

sza na prelekcje dotyczące zachowania i poprawienia stanu zdrowia.
Spotkania odbędą się w Domu Kultury w Żabiej Woli ul. Warszawska 27
w dniach 23 maja i 7 czerwca 2018 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli w br. realizuje projekt pn. „Akademia Zdrowej Rodziny
w Gminie Żabia Wola”, którego celem
jest podniesienie zdolności do przezwyciężenia trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych
40 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poprzez
umożliwienie im dostępu do usług
wsparcia rodziny.
W ramach projektu członkowie
13 rodzin mieszkających na terenie
naszej Gminy i korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej GOPS
w Żabiej Woli uczestniczą w działaniach zmierzających do poprawy
funkcjonowania rodzin, wzrostu jakości opieki oraz wychowania dzieci
w naturalnym środowisku rodzinnym,
a także ograniczenie umieszczania
dzieci w pieczy zastępczej.
Uczestnicy projektu mają zapewnione wparcie asystenta rodziny,
pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych
(Akademia Dobrego Rodzica) oraz
w kształtowaniu prawidłowych postaw
indywidualnych, rodzinnych i społecznych dzieci i młodzieży (Akademia Szczęśliwego Dziecka), indywidualne poradnictwo specjalistyczne
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dla rodzin wykazujących trudności
w rozwiązywaniu problemów życiowych, a także usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny
i przyczyniające się do podniesienia
jakości codziennego życia (Akademia Dobrego Życia) oraz spotkania
grup samopomocowych dla rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym (Grupa Wsparcia). W ramach
projektu zorganizowany zostanie również wyjazd rodzinny mający na celu
wzmocnienie więzi rodzinnych przy
jednoczesnym kształtowaniu wiedzy
i postaw jego uczestników.
Wartość projektu ogółem wynosi
404.655,00 zł. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
w kwocie 376.329,15 zł. Umowę
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych Wójt Gminy
podpisała 29.12.2017 r.
EB
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Co nowego w Urzędzie Gminy w 2018 r.?
Nowe rachunki bankowe
Od stycznia 2018 r. każdemu
podatnikowi w Gminie Żabia Wola
nadane zostały indywidualne numery rachunków bankowych, na
które należy wpłacać należności
z tytułu:
• podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
(indywidualny rachunek bankowy
podany został w decyzji podatkowej na rok 2018),
• opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (indywidualny rachunek bankowy przesłano
w zawiadomieniu doręczonym
drogą pocztową).
System informatyczny identyfikuje i księguje płatności rozpoznając podatnika wyłącznie po numerze rachunku bankowego (a nie po
danych osobowych), dlatego bardzo ważne jest by pamiętać o wpisaniu na przelewie prawidłowego
numeru rachunku.
Zmianie nie ulegają numery rachunków, na które należy wpłacać
należności z tytułu:
• opłat lokalnych (np. za zużycie
wody) oraz opłat skarbowych:
32 9291 0001 0046 3049 2000 0060
• udostępnienia danych osobowych lub wydania duplikatu Karty
Dużej Rodziny:
53 9291 0001 0046 3049 2000 0070
• składki członkowskiej w Gminnej
Spółce Wodnej:
20 9291 0001 0210 0744 2000 0010
Wpłaty osób, które opłaciły

należności z tytułu podatków lub
gospodarowania odpadami komunalnymi przed otrzymaniem informacji o indywidualnych numerach
rachunków bankowych, zostaną
przeksięgowane. Kolejnych płatności należy dokonywać na konta
indywidualne.
Informacji na temat indywidualnych rachunków bankowych
udziela:
- Referat Finansowy tel.: 46 85782-24 w. 18.
- Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej tel.:
46 857-82-24 w. 26.

Usługa e-Podatki
Osoby fizyczne posiadające zobowiązania podatkowe w gminie
Żabia Wola, mogą za pośrednictwem Internetu przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym
koncie wymiar podatków i opłat.
Informacje są identyczne z tymi
posiadanymi przez urzędników,
a przeglądanie konta jest możliwe
7 dni w tygodniu i 24 godziny na
dobę.
Aby uzyskać całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych
wobec gminy zobowiązaniach

finansowych należy zarejestrować
się na stronie http://ugzabiawola.
epodatnik.info/, a następnie zgłosić się do Urzędu Gminy (pokój
14) w celu potwierdzenia swojej
tożsamości. Więcej informacji na
temat usługi na www.zabiawola.pl

SMS-owy i mailowy system informacyjny
Każda osoba, która wyrazi zgodę
na umieszczenie swojego numeru
telefonu komórkowego i adresu
mailowego w bazie programów
Urzędu Gminy w Żabiej Woli, dotyczących podatków i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie otrzymywać krótkie
wiadomości tekstowe (sms-y) oraz
maile przypominające o terminie
płatności nie wcześniej niż 7 dni
przed upływem terminu, a w przypadku wystąpienia zaległości w terminie 21 dni po upływie terminu płatności.
Oświadczenie — druk zgody na
gromadzenie, przetwarzanie oraz
wykorzystanie numeru telefonu
komórkowego i adresu mailowego
w celu powiadamiania o terminach
płatności podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Gminy Żabia Wola, Główna 3, 96-321

Żabia Wola, pok. nr 14 i 11 oraz ze
strony internetowej www.zabiawola.pl (oświadczenia przesłane za
pośrednictwem e—mail nie będą
akceptowane).

Niebawem w Urzędzie zapłacisz kartą
Rada Gminy na sesji w dniu 27
marca 2018 r. podjęła uchwałę,
która pozwala na zapłatę podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu gminy za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny.
Przyjęcie niniejszej uchwały
stworzy możliwość zapłaty kartą płatniczą oraz telefonem (za
pomocą BLIK) np. podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
środków transportowych, opłaty
skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Terminal płatniczy zostanie udostępniony w kasie Urzędu Gminy
(pokój nr 16) po wejściu w życie
w/w uchwały.
EG

Podsumowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli
zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków
Gminnej Spółki Wodnej, które odbędzie się
w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Żabia Wola (ul.
Główna 3).
Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad na
spotkaniu m.in. odbędą się Wybory Zarządu
Gminnej Spółki Wodnej oraz Członków Komisji
Rewizyjnej, uchwalony zostanie budżet na rok
2018 wraz z planem prac, jakie Spółka w dalszej
kolejności będzie wykonywać, podjęte zostaną
także uchwały o wysokości składek za konserwację rowów i urządzeń drenarskich według powierzchni zmeliorowanej.
Walne Zgromadzenie Członków będzie okazją
do przedstawienia sprawozdań rzeczowo - finansowych za ubiegły rok. Warto zaznaczyć, że
jednym ze źródeł zasilających budżet Spółki są
wpłaty z tytułu składek członków GSW, których
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łączna kwota wpływów w roku ubiegłym wyniosła
31 676,92 zł. Ponadto Gminna Spółka w Żabiej
Woli w 2017 r. otrzymała dotacje w łącznej kwocie 58 839,00 zł, na co składało się: 30 000,00
zł z budżetu Gminy Żabia Wola, 7 300,00 zł ze
Starostwa Powiatu Grodziskiego, 21 539,00 zł
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wy-

mienione dofinansowania to niewątpliwie największe źródło wpływów, dlatego też na rok 2018
planowane jest sporządzanie kolejnych wniosków
o przyznanie dotacji ze środków publicznych.
Wymienione powyżej kwoty pozwoliły Gminnej
Spółce Wodnej na wykonanie prac konserwacyjnych, których łączny koszt w 2017 r. wyniósł 88
864,55 zł. Opłacanie przez Członków Gminnej
Spółki Wodnej składek jest niewątpliwie istotną kwestią decydującą o pozyskiwaniu dotacji
i dalszym wykonywaniu napraw urządzeń drenarskich i konserwacji rowów melioracyjnych.
Zarząd Spółki apeluje tym samym o terminowe
regulowanie swoich należności oraz zwraca się
z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zmian związanych
ze sprzedażą gruntów celem prawidłowego naliczania składek.
Zachęcamy do aktywnego udziału w Walnym
Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki Wodnej.
AP
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Jak pomóc bezdomnym zwierzętom?
rzętom?
Bezdomność dotyka zarówno ludzi
jak i zwierzęta. O ile ludzie często
mogą odmienić swój los, o tyle zwierzęta nie maja zwykle wyboru. Zazwyczaj lądują na ulicy bo już komuś się
znudziły, są nie potrzebne, okazały
się nietrafionym prezentem. Pozostawione w obcym miejscu szukają
schronienia, pokarmu i opieki. Często
pozostając bez jedzenia i wody przez
kilka dni szukając powrotu do normalności tracąc nadzieję na powrót do
domu, do swojego ukochanego pana,
który skazał ich na los bezdomności.
A co my możemy z tą sytuacja zrobić?
Otóż bardzo wiele, gdyż ich los zależy
w bardzo dużej mierze od naszej życzliwości.
Przedstawiamy kilka prostych sposobów na pomoc bezdomnemu zwierzęciu:

• domek dla bezdomnych kotów wystarczy zwykłe kartonowe pudełko i odrobina siana,
• systematyczne dokarmianie bezdomnych kotów w okresie zimy
(zachęcaj sąsiadów do współdziałania),
• program sterylizacji wolnożyjących
kotów w gminie - sterylizacja zapobiega rozmnażaniu a zatem cierpieniu kolejnych populacji.
Psy przebywające w schroniskach-mają tam co prawda schronienie
i miskę z jedzeniem, ale zanim tam
trafią często tułają się wiele tygodni.
• nie kupuj psa tylko go zaadoptuj
lub po prostu przygarnij – w zamian otrzymasz najwierniejszego
przyjaciela do końca życia,
• organizuj akcje adopcyjne wśród
znajomych,

• zostań wolontariuszem w schronisku,
• uświadamiaj swoje dzieci od najmłodszych lat czym jest odpowiedzialność za zwierzę i jak mu
pomagać,
• wysterylizuj swoje zwierzę i promuj
adopcje w lokalnym środowisku.
Pamiętaj! Świadome rozmnażanie
zwierząt (z wyjątkiem legalnych
hodowli) jest zabronione!
Gdy napotkasz bezpańskiego psa
natychmiast zgłoś ten fakt do Urzędu
Gminy w Żabiej Woli nr tel. 46-85781-81 wew. 23, na policję, do najbliższego gabinetu weterynaryjnego.
Gmina Żabia Wola ma podpisaną
umowę na utrzymanie bezdomnych
zwierząt w schronisku, oraz opiekę
weterynaryjną nad zwierzętami rannymi. Decydując się na opiekę nad

znalezionym zwierzęciem w ramach
umowy adopcyjnej możemy Cię wesprzeć darmowym zabiegiem sterylizacji/kastracji.
Gminny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Żabia Wola został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszkowie. Rada
Gminy zgodnie z ustawowym terminem do końca marca b.r. zatwierdziła
Program do realizacji.
KR

Wypełniając PIT za 2017 r. pomyśl o naszej Gminie
Jeśli mieszkasz w Gminie Żabia
Wola - rozlicz PIT i przekaż część
swojego podatku na rozwój naszej
Gminy.
Roczny podatek dochodowy nie
trafia w całości do Skarbu Państwa.
Duża jego część zostaje przekazana
do gminy (37,89%), w której został
rozliczony PIT. W Gminie Żabia Wola
mieszka wiele osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam
pozostaje ich podatek. Pieniądze,
które mogłyby wpłynąć na poprawę
jakości życia mieszkańców naszej
Gminy, nie trafiają do budżetu Gminy
Żabia Wola.
Środki finansowe z tego podatku stanowią ok. 23,25 % dochodów
gminy. W 2016 roku była to kwota

10.392 tys. złotych. Ta kwota może
być znacznie wyższa – zależy to tylko
od Państwa dobrej woli.
Możesz sam decydować, gdzie
trafią Twoje pieniądze. To także dzięki Tobie Gmina Żabia Wola może się
dynamiczniej rozwijać !
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym
nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany miejsca zameldowania,
czy wymiany dokumentów. Jedyną
zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego. Wszystkich
mieszkańców Gminy Żabia Wola obsługuje Urząd Skarbowy w Grodzisku
Mazowieckim mający swoją siedzibę
przy ul. Dalekiej 11 w Grodzisku Ma-

zowieckim.
Jak rozliczyć PIT w Gminie Żabia
Wola?
Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz
w formularzu rocznym PIT aktualny
adres zamieszkania na terenie Gminy
Żabia Wola i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim ul. Daleka 11 wpisując:
W części A - Urząd Skarbowy
w Grodzisku Mazowieckim.
W części B - adres zamieszkania na
terenie Gminy Żabia Wola.
Jeżeli dokonujesz zmiany adresu
w ciągu roku ( nie w zeznaniu rocznym) należy wypełnić ZAP-3, w którym zaktualizujesz dane dotyczące
adresu zamieszkania lub np. numeru

rachunku bankowego. Druk zgłoszenia aktualizacyjnego można pobrać
w każdym Urzędzie Skarbowym,
Urzędzie Gminy w Żabiej Woli lub
na stronie internetowej: http://www.
mf.gov.pl
Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego.
Urzędy Skarbowe same zaktualizują
Twoje dane.
EG

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w Skułach
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Skułach przystąpiła jak co
roku do ogólnopolskich obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu. W styczniu i lutym 2018 r. na terenie szkoły
przeprowadzono KONKURS DBI 2018
pt.: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” dla klas I-VII oraz oddziałów przedszkolnych, grup świetlicowych. Rada
Rodziców ufundowała gry planszowe

dla zwycięzców. Projekty konkursowe
zaprezentowano na terenie szkoły. Pani
A. Dąbrowska z Lokalnego Centrum
Kompetencji z Żabiej Woli przeprowadziła zajęcia z dziećmi od oddziałów
przedszkolnych do klasy VII: „Druk
3 D od teorii do rzeczywistości”, zaś
starszy aspirant S. Janowiec z Komendy Policji z Grodziska Mazowieckiego
spotkał się z kl. IV-VII podczas profilaktycznych warsztatów: „Bezpieczni
w sieci”.
W styczniu podczas obrad Rady Pedagogicznej i wywiadówki dla rodziców
Pani A. Cebula przekazała informację
o stronach m.in: www.saferinternet.pl,
www.edukacja.fdds.pl oraz przedsta-

wiła wyniki Raportu badań: „Kontakt
dzieci i młodzieży z pornografią”
FDDS Warszawa 2017. Ósma Skulska
Wielopoziomowa Drużyna Harcerska
„Leśni Ludzie” zrobiła plakaty i oplakatowała szkołę na 6 lutego - DBI
2018. W lutym szkoła przystąpiła do
pilotażowego programu profilaktycznego IMPACT.
AC
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A co w kulturze?

Od stycznia 2018 roku kontynuowane są nowe działania związane
z wykładami i zajęciami dla studentów-słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury w Żabiej
Woli. Nasz UTW to prawie 70-osobowe grono wiernych Słuchaczy.
Cykl wykładów przygotowanych na
semestr letni 2018 r. dotyczy: tematyki leśno-ogrodniczo-zielarskiej,
porad i terapii psychologicznej, praw
i obowiązków Polaka, zdrowego stylu
życia oraz nowych, użytecznych technologii. 6-go marca odbyło się już
spotkanie dotyczące Etno-designu,
a 22-go marca słuchacze wyjechali

na warsztaty do Wilanowa. Zajęcia
komputerowe, język angielski, zajęcia
ruchowe, teatralne, ceramiczno-rękodzielnicze i malarskie cieszą się także
dużym zainteresowaniem Słuchaczy.
Wyjątkowymi wydarzeniami, które
miały miejsce w Domu Kultury w lutym br., były: spektakl o perypetiach
małżeńskich - „Adamm” – „Teatru
po 20 –stej” z Piaseczna, w reżyserii
Ewy Kłujszo przy udziale Iwony Manisty-Kutryś i Tomasza Kłujszo oraz
koncert muzyki filmowej na harfę
i piłę sopranową „Love is in the air”
w wykonaniu Jolanty Sosnowskiej
i Małgorzaty Komorowskiej.

Wójt Gminy Żabia Wola
i Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli
zapraszają Seniorów i osoby 50+
do udziału w zajęciach działającego od stycznia 2018 r.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury w Żabiej Woli
Deklarację Studenta-Słuchacza należy złożyć w Domu Kultury w Żabiej Woli
Deklaracja jest do pobrania na www.dkzabiawola.pl
lub w biurze Domu Kultury
DK Żabia Wola, ul. Warszawska 27, tel. 46 857 82 60, www.dkzabiawola.pl

9 marca – z okazji Dnia Kobiet – odbył się wernisaż gobelinów Pracowni
Tkactwa Artystycznego z Domu Kultury „Zacisze” na Targówku, prowadzonej od 30 lat przez Teresę Szczepańską. Wystawa będzie dostępna do 5
kwietnia br. Szczególnym prezentem
zarówno dla Artystek–Tkaczek przybyłych z Warszawy jak i naszych,
miejscowych Pań, był wspaniały koncert w wykonaniu dwóch wyjątkowych
wokalistek Hanki Wójciak i Susanny
Jara, które przeniosły nas w muzyczny świat swych słowiańskich korzeni;
kultury góralskiej, łemkowsko-ukraińskiej i rosyjskiej, a ich wokalnej maestrii towarzyszył doskonały akompaniament Pawła Harańczyka.
Również w marcu gościliśmy na
żabiowolskiej scenie teatr T-art z Milanówka z widowiskiem słowno-muzycznym „Miłość Ci wszystko wybaczy” wnoszącym oprócz muzycznej
atmosfery lat międzywojennych, elementy historyczno-patriotyczne, żywo
oddające klimat tamtych lat. 23 marca
zaplanowaliśmy spotkanie wielkanocne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz członków Koła Seniora.
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy prosimy przyjąć serdeczne życzenia:
Niech ten czas wielkanocny utrzy-

ma nasze marzenia w mocy i aby
wszystkie życzenia okazały się do
spełnienia i aby nie zabrakło nam
wzajemnej życzliwości abyśmy przez
życie kroczyli w ludzkiej godności
i niech symbol Boskiego Odrodzenia
będzie i dla nas celem do spełnienia.
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!
A już 7 kwietnia zapraszamy na kolejną wystawę – tym razem malarstwa
z CK „Powozownia” w Radziejowicach
pod instruktarzowym przywództwem
Hanny Ganrcarczyk. I tym razem wernisaż wystawy zostanie uświetniony
koncertem. Zagości u nas aktorka, wokalistka, poetka współpracująca m.in.
z „Piwnicą pod Baranami” - Agnieszka
Grochowicz, która zabierze nas w klimaty muzyczne utworów Agnieszki
Osieckiej i Seweryna Krajewskiego.
21 kwietnia zapraszamy na koncert
Yiddish Tango w wykonaniu Olgi Mieleszczuk, artystki na stałe mieszkającej w Izraelu, goszczącej w tym czasie w Polsce.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w propozycjach kulturalnych, przygotowanych przez pracowników Dom
Kultury w Żabiej Woli. I nieustannie
zapraszamy do odwiedzania naszej
strony internetowej www.dkzabiawola.pl gdzie można znaleźć więcej
szczegółów i innych informacji.
A.R. i A.L.

Ogólnodostępne
g
ęp wydarzenia
y
p
planowane w Domu
Kultury w Żabiej Woli w najbliższym czasie:
• 3 V - wieczornica poświęcona Konstytucji 3 Maja,
• 9 – 12 V – wycieczka
y
do Malborka, Trójmiasta
j
i na Hel,
• 16 V – wycieczka UTW do Żelazowej Woli połączona z muzycznymi
warsztatami,
• 19 V - kolejny Turniej Piłki Nożnej i Puchar Wójta Gminy Żabi Wola,
• 26 V – Dulska – spektakl teatru z Milanówka,
• 2 VI – Gminny Dzień Dziecka,
• 22 VI – zakończenie semestru letniego UTW – koncert zespołu Latający
Dywanik
• 25 - 29 VI – wakacje
j z DK – dla dzieci 7 – 12 lat
• 8 VII – Festyn Żabiowolski
Mieszkający na terenie Gminy Żabia Wola Pan Patryk Adamczyk – lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów przez płotki i odnoszący
w tej dziedzinie liczne sukcesy otrzymał złoty medal na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach świata Birmingham 2018, w czasie których polska
drużyna zajęła pierwsze miejsce i pobiła rekord świata w sztafecie 4x400
m mężczyzn.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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„Żebyś poznał szał czytania...””
We wtorek, 6 marca, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Kownackiej
w Skułach uczestniczyły w spotkaniu
autorskim z Janem Kazimierzem Siwkiem. Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli.
Jan Kazimierz Siwek - poeta i autor
wierszy oraz książek dla dzieci odwiedził
Szkołę Podstawową im. M. Kownackiej
w Skułach. Podczas spotkania uczył,
jak odróżnić wiersz od prozy, nie obyło
się również bez szkoły rymowania. Po

krótkiej prelekcji nasz Gość wybierał
drużyny uczestniczące w wielu konkursach (m.in. „Zadanie na rymowanie”,
„Zagadki piegowatej Agatki”). Dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych
rzeczy o znanych nam „Smerfnych hitach” i poznaliśmy „refren spotkania”,
który brzmi następująco:
„Po to pisarz zdania składa
Żebyś piękną książkę miał
Byś polubił szał czytania
Szał czytania, szał, szał, szał!”

Po spotkaniu chętne osoby mogły
uzyskać dedykacje w zakupionych
książkach Jana Kazimierza Siwka.
JW

Krystyna Mirek w naszych progach
W piątkowe popołudnie naszą bibliotekę odwiedziła Krystyna Mirek pisarka z ogromnym doświadczeniem
życiowym i... niezwykłym talentem,
o czym świadczą choćby recenzje naszych Czytelników.
Krystyna Mirek to dość późno debiutująca pisarka, prywatnie matka
czwórki dzieci z dużym stażem pedagogicznym (nauczycielka języka polskiego w gimnazjum). W jej powieściach Czytelnicy znajdują nie tylko
niebanalne historie, ale i niezwykłe
przemyślenia, poparte doświadczeniem życiowym. Nasz Gość opowiadał nie tylko o perypetiach fikcyjnych
postaci, będących pierwszoplanowy-
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mi bohaterami książek - odpowiadała
także o swoim życiu, poszukiwaniu
weny twórczej, emigracji i pracy pisarki (dla niektórych zaskoczeniem
był fakt, że Krystyna Mirek pisze również felietony dla czasopism i prowadzi bloga).
Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek było bardzo ciekawym doświadczeniem - mieliśmy okazję poznać
osobę, która (co nie jest takie oczywiste) potrafi oddzielić fikcyjny świat
bohaterek własnych książek od autentycznego życia. Do perfekcji brakło
tylko jednego - by czas spotkania nie
biegł tak szybko... Dziękujemy!
JW
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III Bieg z Żabką

Bezpłatne zajęcia w hali
Bezpła

Trzecia edycja „Biegu z Żabką”,
na który Wójt Gminy Żabia Wola tradycyjnie już zaprasza najmłodszych
Mieszkańców Gminy odbędzie się
9 czerwca 2018 r. Zapisy na bieg
rozpoczną się w maju, osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach oraz ich opiekunowie proszeni
są o śledzenie strony internetowej
Urzędu Gminy, na której ukażą się
szczegółowe informacje w sprawie
zgłoszeń.
W minionych latach bieg cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród
dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Zapraszamy
wszystkich Mieszkańców Gminy Żabia
Wola na bezpłatne
zajęcia sportowe w Centrum Integracji
Społecznej w Ojrzanowie.
W ofercie dla dzieci i młodzieży
między innymi judo, karate tradycyjne,
unihokej oraz SKS dla kl 1-3. Dorośli
mogą zapisać się na przykład na total
fitness, streching – rozciąganie, trening obwodowy i zajęcia z trenerem
personalnym. Niezależnie od wieku
Mieszkańcy mogą również bezpłatnie
skorzystać ze ścianki wspinaczkowej,
zajęć na siłowni oraz treningów koszy-

Miłośnicy sportowej rywalizacji pokonywali poszczególne dystanse
z ogromnym zaangażowaniem, a każdy z biegów dostarczał licznych emocji zarówno jego uczestnikom, jak
również dopingującym ich kibicom.
Mamy nadzieję, że w tym roku będzie
podobnie. Zapraszamy!

kówki.
Zajęcia w CIS prowadzone są od poniedziałku do soboty. Zachęcamy do
aktywnego spędzania czasu!
Szczegółowy harmonogram zajęć
dostępny jest u zarządcy obiektu tj.
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.

Turniej karate w Ojrzanowie
19 maja 2018 r.
w Centrum Integracji Społecznej przy
Szkole Podstawowej
im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie odbędą się wojewódzkie mistrzostwa w karate, podczas których umiejętności swe zaprezentują zawodnicy
trenujący w różnych kategoriach wiekowych z całej Polski.
Turniej uświetnią występy cheerleaderek i młodych karateków ze szkoły

w
Ojrzanowie
(oddział przedszkolny i dzieci
starsze), trenujących pod opieką
Pana
Jerzego
Szcząchora.
Więcej informacji na temat turnieju ukaże się niebawem na stronie internetowej: www.
zabiawola.pl

Klub przyjaciół pszczół zaprasza na
spotkania
Pasjonaci pszczelarstwa, a także
osoby, które chcą założyć pasiekę, ale
nie wiedzą, od czego zacząć, mogą
dołączyć do Klubu Przyjaciół Pszczół
w Gminie Żabia Wola i skorzystać
z porad osób bardziej doświadczonych w temacie wyboru, typu ula,
sprzętu pszczelarskiego czy też pierwszej linii pszczół.
Spotkania odbywają się cykliczne co drugi miesiąc, co drugi piętek
o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żabiej Woli

(ul. Główna 3 - wejście pod schodami) i mają charakter otwarty, udział
w nich mogą wziąć wszyscy zainteresowani tematyką pszczelarską.

Nowości na wiosnę
Gminna
Biblioteka
Publiczna w Żabiej Woli
właśnie otrzymała duuużą paczkę z zamówionymi nowościami wydawniczymi. Ponad sto
Redaguje
Urząd Gminy Żabia Wola
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publikacji, przeznaczonych dla odbiorców w różnym wieku i o różnych
predyspozycjach, z całą pewnością
umilą Państwu wiosenne popołudnia.
Już niedługo na naszych półkach nastąpi wiosenne przewietrzenie!
Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
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