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Podłącz swój dom do ultraszybkiej sieci światłowodowej Orange

Orange Polska rozpoczął budowę sieci światłowodowej na terenie
Gminy Żabia Wola. Inwestycja jest
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Opera-

cyjnego Polska Cyfrowa. Światłowody
będą doprowadzane do granicy działki,
na której znajduje się budynek mieszkalny (zabudowa jednorodzinna), czyli
dosłownie „do płotu” a w przypadku
zabudowy wielorodzinnej, do części
wspólnej w budynku.
Jeżeli mieszkańcy złożą deklarację
i wyrażą zainteresowanie doprowadzeniem światłowodu do budynku, po
zakończeniu inwestycji POPC Orange

wykona przyłącza na własny koszt.
Światłowód zapewnia nieporównywalną do łączy miedzianych jakość
transmisji, prędkości i opóźnienia,
dlatego taka decyzja pozwoli przez
lata cieszyć się szybkim Internetem.
Zainteresowanych zachęcamy do
złożenia deklaracji wykonania bezpłatnego podłączenia do sieci światłowodowej.
Wypełnioną deklarację należy

przesłać na adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Zdjęcie lub skan podpisanej deklaracji można także wysłać na adres
mazowiecka.unia@orange.com
Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależnione będzie od
potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi
i analiz ekonomicznych.
dokończenie na str.2

Medale Mistrzostw Polski dla juniorów młodszych i juniorów starszych
Nasi zawodnicy i zawodniczki
z ULKS „Józefina” mogą uznać sezon

2017/2018 za bardzo udany.
Dziewczęta (juniorki młodsze) doszły do ćwierćfinału Mistrzostw Polski
oraz zdobyły czwarte miejsce na XX
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Juniorzy młodsi zajeli trzecie miejsce w Mistrzostwach
Polski i zdobyli złoty medal w XX
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży

Szkolnej zaś juniorzy starsi zdobyli
Wicemistrzostwo Polski. Najmłodsi

zawodnicy z ULKS „Józefina” zajęli
natomiast 5 miejsce w Mistrzostwach
Polski Dzieci i mamy nadzieję że już
w następnym sezonie zagrają o Mistrzostwo Polski Młodzików.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
wszystkim zawodnikom kolejnych
sukcesów.
MŁ

korzystać z ogólnodostępnego pomieszczenia wyposażonego w stoły
i krzesła - pełniące funkcje sali spotkań, pomieszczenia kuchennego, łazienki oraz wydzielonego miejsca na
szatnię.
Ponadto Klub Seniora zostanie
wyposażony w sprzęt RTV, komputer
z dostępem do Internetu, kanapy, fotele oraz drabinki i materace do zajęć
rehabilitacyjno- ruchowych.

Gmina Żabia Wola na remont
budynku Świetlicy Środowiskowej
w Słubicy Dobrej przy ulicy Słonecznej 36 w zakresie dostosowanie
budynku do potrzeb Klubu Senior +
pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wysokości dotacji wynosi prawie
150 tys. zł. Obecnie prowadzone jest
postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac.
EK

Nowe miejsce spotkań dla seniorów
Samorząd Gminy w trosce o osoby starsze, zamieszkujące zwłaszcza
południowo zachodnią część Gminy,
podjął starania na rzecz utworzenia
w Słubicy Dobrej Klubu Seniora.
Jak informuje Elżbieta Kwiatkowska- Kierownik GOPS w Żabiej Woli
inicjatywa ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych
(w wieku 60+), którzy z racji wieku
i utrudnień komunikacyjnych mają
ograniczony dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Działalność Klubu nakierowana będzie na aktywizację
osób starszych. Zachętę dla członków
Klubu do wyjścia z domu i zaanga-

żowania się w działania na rzecz samopomocy i na rzecz innych osób
stanowić będą różnego typu zajęcia.
Klub rozpocznie swoją działalność we
wrześniu 2018 r.
Dla potrzeb członków Klubu Seniora zaadoptowany zostanie budynek
dawnej szkoły w Słubicy Dobrej. Aby
uczynić z obiektu miejsce przyjazne
i dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów, zostanie w nim przeprowadzony remont. Obejmie wymianę
pokrycia dachowego i instalacji odgromowej oraz adaptacje istniejących
pomieszczeń.
Członkowie Klubu będą mogli
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Podłącz swój dom do ultraszybkiej sieci światłowodowej Orange
dokończenie ze str. 1
Im więcej osób zadeklaruje
chęć skorzystania z oferty, tym
większe prawdopodobieństwo budowy, dlatego zachęcamy do opowiedzenia o projekcie sąsiadom.
Światłowód to najlepsza technologia przesyłania danych. Dzięki niej
zyskasz:
- ultraszybki i stabilny Internet dla
całej rodziny – nie ograniczają

go warunki pogodowe, a wysokie prędkości sprawiają, że cała
rodzina może komfortowo korzystać z sieci. Światłowód daje stały
dostęp do wiedzy i rozrywki dla
wszystkich, bez względu na wiek.
- błyskawiczne ściąganie danych Przy prędkości 100 Mb/s pobranie filmu wysokiej jakości filmu
mieszczącego się na płycie DVD
lub wysłanie 100 zdjęć (ok 3 MB
każde) do rodziny lub przyjaciół,

trwa około 5 minut
- oglądanie filmów i granie-online
- każdy z nas lubi oglądać filmy
w Internecie. Dzięki światłowodowi nie ma problemów z buforowaniem i zacinaniem. Brak limitu
transferu, najmniejsze opóźnienia,
niski ping to jest to czego potrzebują gracze.
Aby cieszyć się nowoczesnym
Internetem w domu czy lokalu użytkowym, należy wypełnić deklarację.

Orange zacznie inwestycje od miejsc,
gdzie zainteresowanie będzie największe.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli świętuje 60-lecie

Historia biblioteki na terenie Gminy
Żabia Wola to ponad pół wieku współpracy z czytelnikami. Na podstawie
posiadanej dokumentacji inwentarzowej powstanie biblioteki gminnej
w Żabiej Woli datowane jest na 1958
rok, kiedy to zostały w niej zaewidencjonowane pierwsze książki (586
pozycji). Poradniki, powieści oraz lektury szkolne dostarczone zostały przez
Gminną Spółdzielnię Samopomoc
Chłopska.
W latach 60 tych zaobserwowano
rozwój bibliotek w Polsce, co miało
swoje odzwierciedlenie także na naszym terenie. W 1968 roku, na mocy
ustawy o bibliotekach stworzono sieć
bibliotek, mieszczących się na terenie
całej gminy - swą działalność rozpoczęły filie w Bartoszówce, Ojrzanowie
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i Słubicy.
Na dzień dzisiejszy Gminna Biblioteka Publiczna liczy ponad 7000
dostępnych woluminów, katalog biblioteczny udostępniony jest także
online. Placówka korzysta również
z systemu bibliotecznego „Mateusz”
umożliwiającemu podgląd stanu,
prolongatę i rezerwację wybranych
pozycji, zaś od 2017 r. wspólnie z Biblioteką Narodową realizuje projekt
ACADEMIKA- Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych, w ramach
którego udostępnia zasoby cyfrowe
Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe
ze wszystkich dziedzin wiedzy. W celu
powiadomienia o możliwości odbioru
rezerwowanej książki, przypomnienia
o obowiązku oddania książek oraz
o działaniach promocyjnych placówki Biblioteka korzysta z bramki sms
umożliwiającej kontakty z czytelnikami. Placówka dysponuje również
zapleczem informatycznym dla czytelników, które składa się z 3 komputerów stacjonarnych i urządzenia
wielofunkcyjnego umożliwiającego
skanowanie, kopiowanie i drukowanie
dokumentów. Regularnie odwiedza
ją prawie 900 czytelników, nie licząc
wielu osób chętnych do korzystania
z bezpłatnego dostępu do Internetu
(łącze bezprzewodowe oraz łącze stałe na stanowiskach czytelniczych).
Z okazji diamentowego jubileuszu
Biblioteka wydała książkę pt. „Żabiowolskie Bajania czyli o Żabiej Woli
na wesoło”. Autorem książki jest Pan
Wiesław Drabik, zaś ilustracje do niej

przygotował Pan Marek Szal. Premierowe czytanie książki odbyło się
w trakcie spotkania, na które zaproszeni zostali uczniowie żabiowolskich
szkół podstawowych. Dzieci oraz ich
opiekunowie otrzymali pamiątkowe
egzemplarze „Żabiowolskich Bajań”,
zaś chętni uzyskali na nich podpis autora. Ponadto każda szkolna biblioteka
otrzymała po 10 egzemplarzy jubileuszowej książki.
„Żabiowolskie Bajania czyli o Żabiej Woli na wesoło” zostało następnie zaprezentowane najmłodszym
mieszkańcom gminy. W czasie obchodów święta Biblioteki przedszkolaki obejrzały także spektakl teatru
„Krak – Art” zatytułowany „Smocza
Legenda”.
W czasie spotkań jubileuszowych
z dziećmi kierownik placówki Pani
Halina Krajewska opowiadała o historii biblioteki oraz jej codziennej
pracy m.in. gromadzeniu, opracowywaniu i wypożyczaniu księgozbioru,
porządkowaniu i ubytkowaniu książek,
a także działalności informacyjnej –
bibliograficznej, kulturalnej i edukacyjnej Biblioteki.
Finałem jubileuszowych obchodów
były odwiedziny Grzegorza Kalinowskiego, autora tytułów cieszących się
w naszej bibliotece rosnącą popularnością. Zaplanowane na półtorej
godziny spotkanie autorskie trwało
prawie dwukrotnie dłużej. Czytelnicy
mieli mnóstwo pytań, zaś rozmowy
- zarówno na tematy związane z tematyką książek, jak i z biografią autora
- były niezmiernie wciągające.

•

•

•

•

•

Biblioteczne statystyki
z 2017 r.
Księgozbiór
ęg
Gminnejj Biblioteki
Publicznej w Żabiej Woli liczy
7136 woluminów i 121 zbiorów
specjalnych (książka mówiona)
W 2017 r. przybyło 691 książek
oraz 27 audiobooków, zakupiono ze środków organizatora 486
książek oraz 205 z pozyskanej
dotacji z Biblioteki Narodowej;
Użytkownicy biblioteki zarejestrowani w 2017 r. to 1184
osób w tym czytelników 681
(liczba czytelników na 100
mieszkańców wynosi 8,27);
W 2017 r. Bibliotekę odwiedziło 20566 osób– korzystający
z oferty biblioteki (spotkania
autorskie, teatrzyki, wypożyczenia i czytelnia Internetowa.
Liczba wejść na stronę internetową Biblioteki to 9220;
Biblioteka wypożyczyła 10024
książki. Na miejscu czytelnikom
udostępniono zaś 3702 książki
oraz 136 audiobooków ze zbiorów specjalnych;
Liczba aktywnych czytelników:
681 (57% wszystkich zarejestrowanych czytelników biblioteki);

Zachęcamy do częstego odwiedzania Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli i wypożyczania jej
zbiorów, bo jak słusznie ujęła to Maria
Dąbrowska „książka i możność czytania to jeden z największych cudów
ludzkiej cywilizacji”.
JW
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Remont dworku w Żabiej Woli
Sejmik Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął nabór wniosków
o udzielenie w 2018 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa mazowieckiego i podjął decyzję
o udzieleniu dotacji 67 podmiotom.
Gmina Żabia Wola otrzymała dofinansowanie na remont zabytkowego
dworku pełniącego funkcję Domu
Kultury zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli.
Dotacja w wysokości 100 tys. zł.
zostanie przeznaczona na wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej ścian
fundamentowych budynku. Planowane prace remontowe mają na celu
zahamowanie procesów destrukcji
obiektu, co umożliwi prowadzenie
dalszych bieżących napraw w dwor-

ku. Obecnie prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania.
Uroczyste wręczenie „czeku dotacyjnego” na zadanie pn. „Remont
Dworku w Żabiej Woli pełniącego
Funkcje Domu Kultury” odbyło się
4 lipca br. w Twierdzy Modlin.
ET

Rodzicu, zarejestruj
swoje dziecko online!
Rodzicu, już nie musisz spieszyć
się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz, by zarejestrować narodziny
dziecka online to Profil Zaufany i kilka
minut. Na zarejestrowanie narodzin
dziecka rodzice mają 21 dni od dnia
wystawienia karty urodzenia. Do tej
pory mieli tylko jedną opcję –wizyta
w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór
–czy pójść do do urzędu czy spędzić
ten czas z nowym członkiem rodziny.
Prościej, szybciej i wygodniej –to
najkrótszy opis uruchomionej usługi.
Jak z niej skorzystać? Cały proces to
5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć
aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie
masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.
obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę,
z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem
dziecka. Następnie –o zweryfikowanie Twoich danych.
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do
zarejestrowania narodzin potomka.

To czego potrzebujesz na tym etapie
to m.in. nazwa szpitala, w którym
dziecko przyszło na świat oraz imię
dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców. Ustal także
numer Twojego aktu małżeństwa lub
urodzenia (jeśli nie jesteś w związku
małżeńskim) -to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod
którym chcesz zameldować dziecko
oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na
ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę
tradycyjną pocztą.
Ostatni krok to podgląd wniosku
i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka
malucha.
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji,
zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim
otrzymasz powiadomienie o nadanym
numerze PESEL oraz zaświadczenie
o zameldowaniu.

Rejestracja w 4 krokach
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie -skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Kolejne drogi zostaną
przebudowane
Gmina Żabia Wola rozpoczyna budowę ul. Magnolii w miejscowości
Wycinki Osowskie. Wykonawcą prac,
wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, została firma JKM
MIREX. Zakres zamówienia obejmuje
budowę pasa drogowego ul. Magnolii
oraz skrzyżowań przedmiotowej drogi
z ul. Mazowiecką i ul. Brzozową. W ramach zadania na odcinku o długości
ok. 300 m wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnik dla pieszych. Budowa
drogi obejmie także budowę zjazdów
na nieruchomości przyległe do pasa
drogowego i odwodnienie. Ponadto
w trosce o uczestników ruchu drogowego w pobliżu skrzyżowania drogi
z ul. Mazowiecką usytuowane zostanie
przejście dla pieszych, zaś w ciągu ul.
Magnolii dwa progi zwalniające.
Zawarta została również umowa
z firmą ROBOKOP Grzegorz Leonowicz
na przebudowę ulicy Sójki w miejscowości Zaręby na odcinku około 450 m
–I Etap. Przedmiotowa droga stanowi
połączenie drogi gminnej (ul. Krzyżówki) z drogą powiatową. Zakres prac
prowadzonych w pasie drogowym będzie obejmował m.in. wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
na podbudowie z kruszywa łamanego,
pobocza utwardzone oraz zjazdy na
posesje usytuowane wzdłuż drogi. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie
pionowe drogi.
Gmina zakupiła także destrukt uzyskany w trakcie remontu trasy kato-

wickiej, który został przeznaczony na
remont odcinków dróg we wsi Ojrzanów-Towarzystwo (ul. Działkowa), Słubica B (ul. Orchidei), Żabia Wola (ul.
Rolnicza), Rumianka (ul. Chabrowa)
oraz Zalesie (ul. Usługowa). Zakres
przeprowadzonych prac uzależniony jest od dostępności materiałów,
możliwości finansowych, a także pozyskania zgód od właścicieli gruntów
prywatnych na poszerzenia pasa drogowego przedmiotowych ciągów komunikacyjnych. Podjęte zostały również działania mające na celu poprawę
nawierzchni ul. Wiśniowej w miejscowości Lisówek.
Kolejne przebudowy dróg wymagających wzmocnienia nawierzchni
objęte będą opracowaniami projektowymi, niezbędnymi w celu pozyskania
dofinansowania w ramach ogłaszanych programów pomocowych. Prowadzone jest obecnie postępowanie
w celu wyłonienia wykonawcy prac
projektowych dla ul. Krakowiańskiej
w Żelechowie i ul. Kresowej w Ojrzanowie.
ET

Energooszczędne oświetlenie
uliczne
W postępowaniu przetargowym
wybrany został wykonawca, który
wybuduje oświetlenie uliczne przy
drodze prowadzącej do Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej
w Ojrzanowie. Jest nim firma Instalatorstwo Elektryczne Adam Kamiński.
W ramach zadania inwestycyjnego
w ulicy Chełmońskiego i ul. Długiej
w miejscowości Żelechów oraz ul.
Szkolnej w miejscowości Ojrzanów
i ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie i Ojrzanowie- Towarzystwo wybudowane
zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne. Przedmiot zamówienia
obejmuje m.in.: budowę słupów oraz
sieci elektroenergetycznej - linii na-
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powietrznej niskiego napięcia - na
nowych konstrukcjach, a także montaż opraw oświetleniowych typu LED
na nowych i istniejących słupach. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec września br. Koszt
realizacji inwestycji wynosi ponad
140 tys. zł.
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Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach realizacji Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
do atmosfery, będzie udzielał dofinansowań w formie bezzwrotnych
dotacji oraz pożyczek.
Oferta skierowana zostanie do
osób fizycznych posiadających prawo
własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku
mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła
starej generacji opalanych paliwem
stałym na: węzły cieplne, kotły na
paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na
dociepleniu przegród zewnętrznych/
wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty
miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie

domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast
maksymalne koszty kwalifikowane od
których liczona będzie dotacja – 53
tys. złotych.
W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż
kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie
w formie pożyczek).
W związku z powyższym, na terenie
województwa mazowieckiego, także

w naszej gminie będą prowadzone
spotkania z Mieszkańcami - celem
przedstawienia warunków Programu
oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe
informacje na temat harmonogramu
szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu oraz Gminy Żabia
Wola. Nabór wniosków w Programie
„Czyste Powietrze” rozpocznie się po
przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Żabiowolska młodzież uczy się także w wakacje
Okres wakacyjny w pełni, jednak
uczniowie żabiowolskich szkół nadal
doskonalą zdolności językowe. Tym
razem do wspólnej nauki zaprosili reprezentantów „żabich” miejscowości
z kraju i zza granicy.
W pierwszy weekend lipca odbył
się Międzynarodowy „Zlot” Żabich
Miejscowości pod hasłem: „Żaba nie
zna granic”. Spotkanie miało na celu
nawiązywanie, rozwijanie i umacnianie relacji pomiędzy młodzieżą
szkolną sąsiadujących ze sobą krajów, a także wymianę doświadczeń
z zakresu edukacji oraz działalności
ekologicznej i społecznej pomiędzy
przedstawicielami małych miasteczek
i wsi. Uczestniczyli w nim uczniowie z naszego gimnazjum oraz szkół
podstawowych w Skułach i Józefinie,
a także zaproszeni goście z Žabe
w Czechach, Žabokreky w Słowacji,

miejscowości Żabia Wola w Gminie
Strzyżewice (woj. lubelskie) oraz
przedstawiciele Sołectwa Żaby z sąsiedniej Gminy Baranów (woj. mazowieckie).
Część oficjalna spotkania, która
odbyła się w sobotnie przedpołudnie, była połączona z prezentacją
poszczególnych grup w języku angielskim, a także występami artystycznymi. Prezentację Gminy Żabia
Wola uświetniły występy zespołu
wokalnego DoReMiRe działającego przy Domu Kultury w Żabiej Woli
oraz układy taneczne zespołu tańca
ludowego „Radlanie”. Goście również przygotowali artystyczną oprawę
swoich prezentacji. Przedstawicielki
Žabokreków wystąpiły w Słowackich
strojach ludowych, uczniowie szkoły
w Żabiej Woli z Gminy Strzyżewice
zatańczyli polkę lubelską, a jedna

z uczennic zaśpiewała kilka piosenek regionalnych (artystyczny talent
młodzieży z lubelskiego, można było
obejrzeć również w trakcie ich gościnnego występu na estradzie Domu
Kultury na Festynie Żabiowolskim).
Grupa z Žabe przedstawiła natomiast
film nagrany w trakcie poprzedniego
obozu językowego w Gminie Żabia
Wola. Spotkanie było także okazją do
zaprezentowania walorów ekologicznych terenu Gminy oraz przedstawienia informacji o działalności Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”.
Przedstawiciele „żabich” miejscowości wzięli następnie udział
w wycieczce do miasta powiatowego,
w którym spotkali się z Burmistrzem
Grodziska Mazowieckiego. Odwiedzili
również Centrum Integracji Społecznej oraz pałac w Ojrzanowie, a także

Dom Kultury w Żabiej Woli, gdzie Andrzej Jendrych opowiedział o historii
Gminy Żabia Wola oraz eksponatach
zgromadzonych w (Mini) Muzeum
Żaby. W drodze na piknik integracyjny, połączony ze zwiedzaniem Izby
Tradycji u strażaków w OSP Skuły,
uczestnicy Zlotu obejrzeli zabytkowy
kościół w Skułach.
Mimo różnic kulturowych oraz
drobnych trudności językowych, spotkanie przebiegło w sympatycznej
atmosferze, gdyż „Żaba nie zna granic” ;)

Żabia Wola w biegu
Po raz kolejny najmłodsi mieszkańcy gminy mogli sprawdzić swoją formę. W III Biegu z Żabką, który odbył
się 9 czerwca 2018 r. uczestniczyło
138 dzieci, które ochoczo brały udział
zarówno w biegach jak i w innych
atrakcjach czekających na nich w Żabiowolskim Lasku. Wysoka frekwencja wyzwoliła w uczestnikach pasję
rywalizacji, pragnienie by stanąć na
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podium i zdobyć nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
Zanim dzieci dotarły na linię startową mogły skorzystać z zabawnej
formy rozgrzewki startowej prowadzonej przez animatorkę. Natomiast
po biegu wszyscy uczestnicy odebrali
przygotowane pakiety regeneracyjne,
których zawartość ufundowana została przez sponsorów.
W oczekiwaniu na wyniki biegu
można było zagrać ze Stowarzyszeniem Szansa w grę „Wieś cię zakręci”.
Dużym zainteresowaniem dzieci i ich
opiekunów cieszył się również bezpłatny leśny punkt gastronomiczny
prowadzony przez aktywnych mieszkańców naszej gminy, którym trady-

cyjnie już przewodził Radny Tomasz
Kujawa.
Zgodnie z regulaminem biegu odbył się także konkurs na najbardziej
„żabiego uczestnika”. Dzieci ubrane
w żabie stroje, bądź żabie akcenty
mogły w nim zdobyć nagrodę specjalną. Konkurs poprowadziły dwie
dorosłe Żabki, które tanecznym krokiem utworzyły żabi orszak i pomogły
komisji konkursowej w wyłonieniu
zwycięzcy. Nagrodę dodatkową odebrała najmłodsza uczestnika biegu
(trzy latka).
Event zwieńczyło losowanie dwóch
nagród – Nagrody Wójta oraz Nagrody
Przewodniczącego. W losowaniu pomógł laureat konkursu na najbardziej

żabiego uczestnika.
Przez cały czas nad bezpieczeństwem uczestników biegu czuwały
osoby w punkcie medycznym, w obsadzie ratownika medycznego oraz
pielęgniarek.
Zapraszamy na Bieg z Żabką w następnym roku, zaś jesienią na kolejną
edycję Dychy Strażackiej, organizowaną przez OSP Skuły.
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Podsumowanie Pikniku z Wolontariatem
Gminne Centrum Wolontariatu przy
GOPS w Żabiej Woli w maju br. zorganizowało kolejny „Piknik z Wolontariatem”. Celem eventu była promocja idei wolontariatu i szeroko pojętej
działalności społecznej.
Piknik spotkał się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.
Osoby biorące w nim udział miały
okazję aktywnie spędzić czas wolny
przy muzyce i poczęstunku. W programie przygotowanym przez organizatorów znalazły się m.in. występy

i przedstawienia utalentowanych
dzieci i młodzieży z terenu naszej
Gminy, pokazy karate i taekwondo,
a także liczne atrakcje dla dzieci dmuchańce, wata cukrowa, animacje
z chustą, malowanie buziek, zaplatanie warkoczyków oraz konkurs „Wieś
Cię zakręci” organizowany przez Stowarzyszenie „Szansa” w Żabiej Woli.
Przy organizacji pikniku pracowali Wolontariusze wraz z Opiekunami
Szkolnych Kół Wolontariatu z Gminy
Żabia Wola, tj. Panią Sylwią Macie-

jak, Panią Martą Pater, Panią Joanną
Krawczyk i Panią Moniką Drągowską.
Przygotowanie poczęstunku i sceny
było możliwe dzięki wsparciu sponsorów.
Jak podkreśla Elżbieta Kwiatkowska - Kierownik GOPS w Żabiej Woli
szczególne podziękowania kierujemy
dla: Pana Jakuba Kalickiego, Pana
Edwarda Kakietka, Pani Bożeny Bajkowskiej, Firmy Baziółka, Masarni
Kuran, Pana Andrzeja Auguścika,
funkcjonariuszy z Posterunku Policji

w Żabiej Woli oraz Wolontariuszy, ich
Rodziców, Opiekunów Szkolnych Kół
Wolontariatu.
Gminne Centrum Wolontariatu planuje zorganizować Piknik również za
rok.
EK

Wieści z Przedszkola „Leśna Kraina”

Chociaż Przedszkole „Leśna Kraina” funkcjonuje dopiero od 1 września 2017 r. to cieszy się bardzo dużą
popularnością i zainteresowaniem
mieszkańców gminy Żabia Wola.
Przedszkole zapewnia warunki
do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania
wiedzy, gdyż umożliwia poznawanie
świata przez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia.
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci staraliśmy
się stworzyć w Przedszkolu „Leśna
Kraina” warunki do jak najlepszego,
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju oraz radosnej twórczości dziecięcej. Dla podopiecznych placówki
organizowaliśmy zabawy i zajęcia
dydaktyczne, rozwijające u dzieci
zdolności konstruktorskie, teatralne,
plastyczne, kulinarne, sportowe, taneczne, muzyczne itp. W trakcie trwa-

nia roku szkolnego w przedszkolu
odbywały się także różne uroczystości
i spotkania z „ciekawymi ludźmi”. Odwiedzili nas: pilot, lekarz, stomatolog,
weterynarz, autorka książek dla dzieci,
strażacy, policjanci, pani marynarz.
Organizowaliśmy wspólnie z rodzicami warsztaty świąteczne i imprezy
integracyjne. Zabieraliśmy także naszych przedszkolaków na wycieczki
do Domu Kultury w Żabiej Woli, Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, a także wyjazdy do teatru, kina
i na wystawy do Warszawy. W trakcie
roku szkolnego w przedszkolu odbyło się kilka imponujących wydarzeń:
warsztaty ceramiczne w pracowni
Zapole, wielkanocne warsztaty plastyczne z udziałem dzieci i rodziców,
wizyta strażaków z OSP w Skułach,
wycieczka do warszawskiego ogrodu zoologicznego, Dzień Dziecka
w przedszkolu z udziałem artystów
cyrkowych, Święto Mamy i Taty, na
którym głównymi aktorami były same
dzieci, Dzień Ziemi połączony z wielkim sadzeniem kwiatów, Wielki Piknik
Rodzinny, który został zorganizowany
dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola oraz wycieczka
całego przedszkola do Zagrody Agro-

turystycznej w Badowie.
Nasze przedszkolaki dały się poznać wśród szerszej społeczności
uczestnicząc w konkursach powiatowych. Amelia Wartałowicz została
laureatką konkursu „Wydajemy własną książkę” organizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida w Warszawie
Wyróżnienie edytorskie w tym samym
konkursie otrzymał również Jaś Ocalewski. – informuje Dyrektor Przedszkola Lilla Marszałek.

- Pracownicy Przedszkola Leśna
Kraina dbają o to, by dla podopiecznych placówki każdy dzień był pełen
wrażeń, wnosił w życie dzieci nowe
cenne doświadczenia, kształtował
umiejętności oraz rozwijał dziecięcą
fantazję i wyobraźnię. Mamy nadzieję,
że z każdym rokiem przedszkole będzie wzbogacało swoją ofertę wychowawczo – dydaktyczną i jak najlepiej
służyło małym mieszkańcom naszej
gminy – podkreśla Pani Dyrektor.
LM

Terminy składania wniosków
na nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje, że
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+),
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
specjalnego zasiłku opiekuńczego
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy
2018/2019 będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej)
od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie
GOPS Żabia Wola, ul. Główna 5.
Analogicznie w wyżej wymienionych terminach będą przyjmowane
wnioski o ustalenie prawa do nowego
jednorazowego świadczenia „Dobry
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Start”. Świadczenie to przysługuje na rozpoczynające rok szkolny
dzieci do ukończenia 20 roku życia
w jednorazowej kwocie 300 zł. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają świadczenie do ukończenia
przez nie 24 roku życia. Świadczenie
nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole. Świadczenie przysługuje
niezależnie od dochodu rodziny.
Wniosek należy złożyć najpóźniej
do 30 listopada 2018 r.
EK
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A co w Domu Kultury ?
Maj w Domu Kultury rozpoczęła
Wieczornica – poświęcona historii
i Konstytucji 3 Maja, przygotowana
przez zespół teatralny UTW prowadzony przez Agnieszkę Rybarczyk.
Dodatkową atrakcją trzeciomajową,
w roku 100- lecia odzyskania niepodległości, było zasadzenie przed
zabytkowym dworkiem w Żabiej Woli
- przez panią Wójt, Przewodniczącego
Rady Gminy i Dyrektora Dom Kultury
- trzech drzew: dębu, platanu i lipy.
W maju była także sposobność
uczestniczenia w wycieczce do Malborka, Trójmiasta i na Hel. Wycieczkowicze wykazali się doskonałym
humorem i dystansem do siebie,
a pogoda nie sprawiła zawodu. Miej-

sca, ludzi i związane z nimi historie
w wyjątkowo ciekawy sposób zaprezentował lokalny przewodnik - Filip
Popek.
19 maja na Orliku w Józefinie odbył się IX Gminny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola.
Zdobywcami Pucharu w poszczególnych kategoriach byli: UKS Orlik
2 Józefina z kapitanem Kacprem Lipińskim (kl. 2-4), UKS Orlik Józefina
z kapitanem Albertem Olczakiem (kl.
5-7), Gumisie z kapitanem Jakubem
Różyckim (kl. Gimnazjalne i licealne), Reaktywacja z kapitanem Łukaszem Danielikiem (open). Uroczyste
wręczenie Pucharów Wójta nastąpiło
podczas Festynu Żabiowolskiego.
W Dniu Matki w Domu Kultury ponownie zagościł T-art. z Milanówka,
tym razem ze spektaklem „Moralność
Pani Dulskiej”. Publiczność z refleksją, ale i pogodą i dużym zadowoleniem oklaskiwała grupę aktorów-amatorów przygotowanych profesjonalnie
przez Iwonę Dornarowicz.
2 czerwca odbył się barwny i pełen
atrakcji gminny festyn z okazji Dnia
Dziecka. Oprócz występów zespołów
działających w Domu Kultury, scena
plenerowa gościła Teatr Dur-Moll ze
spektaklem „W Krainie Grzeczności”.
W parku rozstawił się z pufami i klockami - Michał Malinowski – sławny
opowiadacz bajek, a strażacy z OSP
Żelechów zapewnili sporą dawkę adrenaliny swoim wyposażeniem i ćwiczeniami wspinaczkowymi. Ciekawe
warsztaty artystyczne poprowadzili
instruktorzy z Domu Kultury, a miłośnicy dwóch kółek mieli do dyspozycji i oglądu, maszyny będące postrachem szos. Każdy z pewnością mógł
znaleźć coś dla siebie.
Zakończenie roku akademickiego
dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało miejsce 21 czerwca
br. Pierwszy semestr UTW pełen był
ciekawych wykładów i wyjazdów oraz
zajęć warsztatowych podczas, których

ujawniło się wiele talentów artystycznych, a także nawiązało niemało,
nowych kontaktów towarzyskich. Kolejny semestr UTW rozpocznie się 2
października br.
W dniach 25 – 29 czerwca dla
uczniów z klas I – VI zorganizowane
zostały Wycieczkowe Wakacje z Domem Kultury, podczas których dzieci
odwiedziły Żelazową Wolę, Maurzyce,
Bolimów, Wilanów oraz Matecznik-Mazowsze.
8 lipca odbył się tradycyjny „Festyn Żabiowolski”, adresowany do
mieszkańców Gminy Żabia Wola
oraz gmin ościennych. Przedmiotowe wydarzenie społeczno-kulturalne
ma charakter cykliczny. Organizowane jest w celu integracji środowiska
lokalnego, stanowi także okazję do
zaprezentowania całorocznego dorobku artystycznego młodzieży z terenu
gminy. Festyn każdego roku przyciąga
miłośników muzyki i tradycji, chcących spędzić czas na wspólnej zabawie, w sposób ciekawy i nietypowy.
Tegoroczny „Festyn Żabiowolski”
został objęty przez Marszałka Województwa Mazowieckiego honorowym
patronatem, a także dotacją finansową.
Spotkanie rozpoczęła grupa KUBIK –
aktywując najmłodszych uczestników
do zabawy i działań ruchowo-umysłowych. Później wystąpiły taneczne grupy folklorystyczne – goście ze Strzyżewic i zespół „Radlanie” działający
przy Gimnazjum w Józefinie, grupa
wokalna DoReMiRe, kabarety UTW
i Polefka, zespół cygański Duj Duj, lokalny zespół Recklersi a także kapela
góralska Ondraszki. W czasie Festynu
wręczono również nagrody laureatom
konkursów literackich i sportowych.
Dużą popularnością cieszyły się także
atrakcje dla mieszkańców przygotowane przez Strażaków z OSP Żelechów, funkcjonariuszy z Posterunku
Policji w Żabiej Woli oraz pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.
Było kolorowo i biesiadnie.

A co jeszcze przed nami????
1 sierpnia o godz. 17.00. przed
Domem Kultury zorganizowane zostanie wspólne śpiewanie powstańczych
melodii, do udziału w którym zachęcamy wszystkich mieszkańców.
W dniu 19 sierpnia w godzinach
popołudniowych Dom Kultury zaprasza natomiast na wyjątkowe wydarzenie jakim jest jednodniowy cykl wydarzeń – KARAWANA, czyli Wędrujący
Festiwal Sztuki i Animacji. Przed nami
spektakle teatrów ulicznych, działania
pantomimy, dramy, zabawy cyrkowe
i działania aktorsko-animacyjne.
2 września na terenie Domu Kultury zorganizowane zostanie coroczne Święto Chleba, w trakcie którego
nastąpi rozstrzygnięcie konkursu
na wieniec dożynkowy. Zgłoszenia
w konkursie przyjmowane będą do 24
sierpnia br.
Więcej szczegółów jak zwykle znajdą Państwo na stronie internetowej
www.dkzabiawola.pl, do której odwiedzania serdecznie zapraszamy.
EK

Uczniowie klasy I Szkoły w Skułach wiedzą dużo o smogu

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Skułach im. Marii
Kownackiej wzięli udział w konkursie
organizowanym przez Fundację PGNiG
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pod nazwą „Powietrze bez śmieci”.
Celem konkursu była edukacja najmłodszych na temat przyczyn zanieczyszczeń powietrza, a zwłaszcza problemu tak zwanej niskiej emisji.
W ramach konkursu w szkole, przez
pięć tygodni prowadzone były zajęcia,
podczas których uczniowie dowiedzieli
się czym jest i jakie właściwości ma

powietrze, a także co to jest smog
oraz jak wpływa on na nasze zdrowie
i samopoczucie. Pierwszoklasiści ze
Skuł byli bardzo aktywni w trakcie
zajęć i z zaangażowaniem wykonywali
prace plastyczno-techniczne. Uczniom
szczególnie podobały się przeprowadzane podczas zajęć różnego rodzaju
doświadczenia.

Udział w konkursie znacznie poszerzył wiedzę pierwszoklasistów na temat
powietrza oraz negatywnych skutków
jakie niesie za sobą smog. Dzieci
utrwaliły oraz nabyły praktyczne umiejętności z zakresu dbania o powietrze,
które w przyszłości będą mogli wykorzystywać w codziennym życiu.
KZ
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Kiosk telemedyczny w Ośrodku Zdrowia w Żabiej Woli
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św.
Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim wdraża innowacyjny system
e-usług. Ideą projektu jest znaczne
ułatwienie dostępu pacjenta do usług
medycznych oferowanych przez Szpital i placówki partnerskie. Jednym
z wdrażanych systemów jest innowacyjna Platforma Telemedyczna Mediguard, pozwalająca na wykonywanie
specjalistycznych badań u pacjenta
i automatyczne przesyłanie wyników
do Szpitala, do oceny lekarza. Program obejmuje szeroką gamę przenośnych, telemedycznych aparatów
EKG pozwalających na monitorowanie pacjentów po zabiegach kardiologicznych w warunkach domowych.
Sygnał EKG przesyłany jest zdalnie do
Szpitala gdzie lekarz ma możliwość
zdalnej oceny wyniku badania w ciągu paru minut.
Realizowany projekt rozszerzony

został o innowacyjne kioski telemedyczne, zainstalowane w Szpitalu oraz
wybranych placówkach samorządowych, m.in. w budynku Ośrodku Zdrowia przy ul. Warszawskiej 24 w Żabiej
Woli. Kiosk telemedyczny to urządzenie wielkości budki telefonicznej
wyposażone w ekran dotykowy oraz
medyczne aparaty pomiarowe. Kioski
umożliwiają wykonywanie częstszych
badań profilaktycznych przy użyciu
nowoczesnych rozwiązań telemedycznych wraz z kompleksowym
wsparciem kompetencyjnym lekarzy
specjalistów. Aby wykonać badanie
wystarczy usiąść, podać numer konta
i hasło a następnie wykonać badania
zgodnie z czytelnymi instrukcjami
prezentowanymi na ekranie kiosku.
Badania można wykonywać samodzielnie korzystając z indywidualnego
konta pacjenta, wszystkie wykonywane pomiary zapisywane są na karcie
pacjenta.

Wyniki dostępne są również dla
lekarzy, co jest istotne zwłaszcza
w przypadku konieczności skierowania do dalszego badania specjalistycznego.
W kiosku telemedycznym można
samodzielnie wykonać badania obejmujące: masę ciała, pomiar ciśnienia
krwi, analizę sygnału EKG z automatyczną informacją o ewentualnych
wykrytych nieprawidłowościach
- badanie pulsoksymetrem, analizującym tętno i natlenienie krwi.
Konto telemedyczne założone
w Szpitalu pozwala również na dostęp
do wyników badań poprzez aplikację
mobilną, instalowaną na smartfonie
lub tablecie. Wszystkie dane przechowywane są na zabezpieczonych
serwerach, dostęp do danych zabezpieczają zaawansowane techniki
kryptograficzne, system jest zgodny
z wytycznymi nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych

RODO.
Zgodnie z zawartymi umowami
partnerskimi w projekcie uczestniczy
gmina Żabia Wola, gdzie będzie zainstalowany jeden z kiosków telemedycznych.
Wdrożenie realizowane w Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła
II w Grodzisku Mazowieckim jest
pierwszym tak kompleksowym rozwiązaniem w Polsce. Zaprojektowany
system telemedyczny pozwala na
dalszą rozbudowę i wdrażanie kolejnych usług medycznych dostępnych
zdalnie z wykorzystaniem telefonu
komórkowego. Zastosowanie nowych
technologii oraz telemedycyny skraca
relację pacjent – lekarz oraz umożliwia na korzystanie z wielu usług medycznych bez wychodzenia z domu.
Z kiosku telemedycznego w Ośrodku Zdrowia w Żabiej Woli można będzie skorzystać już od sierpnia br.

Sukcesy naszych Strażaków
Wojewódzkie Zawody Sportowo–
Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych odbyły się 9 czerwca
2018 r. w Białobrzegach. Drużyna
MDP Skuły reprezentowała na nich
nie tylko swoją jednostkę, ale także
naszą gminę i powiat grodziski. W zawodach wzięło udział 37 drużyn MDP
działających na terenie województwa
mazowieckiego. Drużyny rywalizowały na stadionie w Białobrzegach
w dwóch konkurencjach: – rozwinięcie bojowe, – bieg sztafetowy 400
metrów z przeszkodami. Konkurencje
oraz całe zawody oceniała komisja
sędziowska powołana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Drużyna MDP Skuły dziewczęta
w składzie: Zuzanna Mirgos, Magdalena Przerwa, Weronika Wyszpolska,

Łucja Pieńczewska, Gabriela Smętkowska, Weronika Karpiuk, Aleksandra Kłos, Wiktoria Rylska, Weronika
Wojtkowska i Maja Przerwa zajęła
14 miejsce, warto jednak nadmienić iż była to najmłodsza drużyna na
całych zawodach, bo ich średni wiek
wynosił jedynie 11 lat. Dziewczęta
zostały wyróżnione nagrodą specjalną. Drużyna chłopców z MDP Skuły
w składzie: Mikołaj Kuciński, Mateusz
Majek, Hubert Ziółkowski, Franciszek
Ciechulski, Konrad Wiciński, Michał
Kłos, Filip Bartczak, Michał Mirgos,
Aleksander Olborski i Mateusz Sroka
zajęła 10 miejsce na 21 drużyn. Notowania czasu w obu konkurencjach
były bardzo dobre, jednak kilka małych błędów zaowocowało punktami
karnymi co skutkowało ostatecznie miejscem poza podium. Każdy

uczestnik otrzymał drobny upominek
oraz pamiątkowy medal. Warto nadmienić iż cała drużyna MDP Skuły
bardzo mocno angażowała się w przygotowania do zawodów, dlatego dla
Wszystkich należą się ogromne Gratulacje.
10 czerwca odbyły się Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze w Powiecie Grodziskim. Zawody zostały
zorganizowane wg regulaminu powiatowego. Na ogólną punktację składał
się wynik z ćwiczenia bojowego oraz
musztry pożarniczej. Reprezentacja
OSP Żelechów zajęła w zawodach
pierwsze miejsce w grupie męskiej
oraz pierwsze miejsce w grupie żeńskiej. Drużynie męskiej z OSP Skuły
przypadło trzecie miejsce.
Jednostka OSP Skuły została w tym
roku laureatem konkursu „Najlepsi
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z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna, w którym oceniany był całokształt
działalności drużyn pożarniczych za
rok 2017. Oficjalne podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród odbyło się
w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie pod koniec kwietnia br. MDP Skuły
otrzymała w konkursie wyróżnienie
w formie bonu na sprzęt i umundurowanie.
Strażakom z naszych jednostek
życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.
WŚ
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Kolejne spotkanie klubu przyjaciół pszczół
Na terenie Gminy Żabia Wola
przybywa pasjonatów pszczelarstwa.
Pszczelarze oraz sympatycy pszczół
już niebawem będą mogli uczestniczyć w kolejnym spotkaniu żabiowolskiego Klubu Przyjaciół Pszczół,
które odbędzie się w dniu 10 sierpnia
o godz. 18:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Tym razem tematem spotkania
będzie przygotowanie pszczół do zimowli. Podjęcie odpowiednich działań w tym zakresie jest bardzo ważne,
gdyż ma istotny wpływ na wyniki produkcyjne pszczół w następnym sezonie.
Sierpniowe spotkanie będzie już 4
spotkaniem w tym roku, ale nie ostat-

nim. W trakcie poprzednich spotkań
znani i cenieni pszczelarze dzielili się
swoją wiedzą na temat pszczelarstwa
i opowiadali o swoich doświadczeniach z nim związanych.
do
uczestnictwa
Zachęcamy
w spotkaniach Klubu.
SG

„Słoneczny” pociąg
Kolei Mazowieckich

Zagłosuj
g
j na p
paczkomat
InPost w Żabiej Woli

Wakacje w pełni, warto więc wiedzieć o możliwości skorzystania
z pociągu „Słonecznego” Kolei Mazowieckich.
Pociąg „Słoneczny” kursuje codziennie w okresie 23 czerwca – 2
września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia
i zatrzymuje się m.in. w Gdańsku,
Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku
i Słupsku. W jego skład wchodzą nowoczesne wagony piętrowe i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta
„Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3
godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21
min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt.
Na pokładzie dostępny jest również
catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa
uprzejma obsługa pociągu.

Paczkomat, to system skrytek pocztowych, który pozwala na wygodne
i szybkie nadawanie oraz odbieranie
przesyłek. Klienci mogą z niego korzystać 24 godziny na dobę przez
siedem dni w tygodniu, co pozwala zaoszczędzić czas. Podejmijmy
wspólne działania w celu lokalizacji
paczkomatu także na terenie Gminy
Żabia Wola.
Zachęcamy do głosowania na lokalizację paczkomatu przy budynku
Urzędu Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 oraz zachęcenia do głosowania
swoich znajomych. Więcej głosów na

Bilety na przejazdy pociągiem
„Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto
w cenie biletu podróżny może zabrać
rower lub psa. Zakupu biletów można
dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio
u kierownika pociągu. Wakacyjnemu
połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny
wysyp rabatowy”, dzięki której osoby
podróżujące pociągiem „Słoneczny”
mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad
morzem.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.mazowieckie.com.pl.

lokalizację to większa szansa na postawienie Paczkomatu w Żabiej Woli!
Lokalizacje paczkomatu można
wskazać na stronie: https://bliskociebie.inpost.pl.
MR

Przejazdy Rodzinne
Warszawa Kolej Dojazdowa w okresie od 24
czerwca do 31 sierpnia
uruchomiła tzw. „Przejazdy Rodzinne”.
W ramach oferty osoba dorosła
odbywająca przejazd z dzieckiem,
które nie ukończyło 16 roku życia,
może wykupić dla siebie i dla dziecka jednorazowe bilety według taryfy
ulgowej 50%, albo bilet jednorazowy
wg taryfy ulgowej 50% dla siebie i bilet jednorazowy dla dziecka zgodnie
z przysługującą mu ulgą ustawową
lub handlową. Dorosły powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka.
Redaguje
Urząd Gminy Żabia Wola
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W przypadku zakupu biletu w ramach Przejazdów Rodzinnych, pracownik kasy biletowej dokonuje na
bilecie adnotacji w brzmieniu: „Przejazd rodzinny” i potwierdza ją datownikiem kasy.
W przypadku podróżowania z więcej niż jednym dzieckiem dorosły powinien dla pozostałych dzieci nabyć
bilet zgodnie z przysługującymi im
uprawnieniami oraz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia
(np. legitymację szkolną).
Uprawnienie do przejazdów rodzinnych przysługuje we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie
jazdy WKD.
Projekt i wykonanie:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Sp. z o.o.
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