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Piotr Rybka

Jestem Wójtem Gminy Żabia Wola od 22.11.2018 r., a od niemal 3 lat Państwa sąsiadem. Dobro na-
szej Gminy leży mi na sercu zarówno jako Państwa przedstawiciela, jak i mieszkańca. Moim celem 
jest budowanie nowoczesnej i przyjaznej gminy, która stanie się dobrym sąsiedztwem dla Państwa 
oraz  tych, którzy będą chcieli tu zamieszkać, zlokalizować swój biznes i działać w obszarze Naszej
Małej Ojczyzny. Jesteśmy sąsiadami, wspólnie możemy zmienić wiele!

Szanowni Mieszkańcy,

„
JESTEŚMY SĄSIADAMI

100 DNI

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem
z pierwszych 100 dni mojej pracy na stronie www.zabiawola.pl
w zakładce: „Aktualności”  lub po zeskanowaniu  fotokodu, który 
znajduje się obok.



INWESTYCJE
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W br.rr będzie realizowany
II etap rozbudowy Strażni-

cy OSP w Zelechowie. In-
westycja ma na celu zwięk-
szenie powierzchni uzytko-
wej budynku, co przyczyni
się do polepszenia warun-
ków socjalnych i użytko-

ROZBUDOWAWW OSP W ZELECHOWIE

GMINNY ZŁOBEK - PROGRAM MALUCH+
Gmina otrzymała rządowe wsparcie w wyso-
kości 11 mln. zł w ramach programu Maluch+. 
Celem programu jest zwiększenie dostępności 
terytorialnej i inansowej miejsc opieki w złob-
kach, klubach dziecięcych i u dziennych opie-
kunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych oraz wymagających szcze-
gólnej opieki. Program wspiera rozwój instytu-

cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Otrzy-
mane do inansowanie zostanie przeznaczone
na budowę gminnego żłobka przy ul. Spółdziel-
czej. Będzie to pierwszy żłobek publiczny na te-
renie naszej Gminy. yy Placówka zostanie przygo-
towana na przyjęcie 50 dzieci. Proces inwesty-
cyjny został już rozpoczęty.yy Budowa żłobka
gminnego powinna zakończy się pod koniec IV
kwartału 2019 r.rr Pierwszy nabór dzieci rozpo-
cznie się w 2020 roku.

DOFINANSOWANIEWW : REMONT DOMU KULTURLL YRR W dniu 30.01.2019 r.rr między Gminą, a Samo-
rządem Województwa Mazowieckiego została
podpisana umowa o przyznaniu pomocy inan-
sowej na remont Domu Kultury w Zabiej Woli.WW
Do inansowanie w wys. niemal 345 tys. zł zostanie 
przeznaczone m.in. na izolacje ścian fundamen-
towych, remont toalety oraz dostosowanie jej
na potrzeby osób niepełnosprawnych, remont 
instalacji elektrycznej, wymianę stolarki otwo-
rowej. Prace remontowe powinny zakończyć się 
w grudniu 2020 r. rr

GMINA APLIKUJE O RZĄDOWE SRODKI Z FUN-
DUSZU DROG SAMORZĄDOWYCH – FDS.

FDS stanowi kompleksowy instrument wspar-
cia realizacji zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego
celem jest przyspieszenie powstawania nowo-
czesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej
na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny ele-
ment prawidłowego funkcjonowania i rozwoju
gospodarki oraz przyczyniającej się do popra-
wy poziomu życia obywateli. Fundusz ma rów-
niez na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i parametrów technicznych lokalnej
sieci drogowej, a takze zwiększenie atrakcyjno-
ści i dostępności terenów inwestycyjnych. Na-

bór wniosków trwał do 12 kwietnia 2019 r. rr
W ramach ścisłej współpracy WoWW ́ jta Gminy i Ra-
dy Gminy wytypowane zostały drogi, które wy-
magają budowy i przebudowy.yy O wyniku nabo-
ru poinformujemff y Państwa w następnym nu-
merze. 

-gaśniczego, garaż dla samochodu gaśniczo-ratun-
kowego oraz sala konferff encyjna do użytku stra-
żaków i mieszkańców.ww W ramach I etapu została
zrealizowana rozbudowa budynku w/w stanie,
a takze przebudowa kanalizacji lokalnej, zewnę-
trznej instalacji gazowej, przyłącza gazowego
oraz szambo. Na dalsze roboty instalacyjne i wy-
kończeniowe, przewidziane do realizacji w br., rr
zostały w budzecie zabezpieczone kolejne środ-
ki inansowe. wych strażaków. Dodatkww owo powstanie powierz-

chnia do przechowywania sprzętu ratowniczo -



POZNAJMY SIĘ - WYWIAD NUMERU 

„Trudne zadanie przede mną, ale mam nadzieję, że dam radę.
Traktuję to jako wyzwanie życiowe”
- mówi Anna Filipowicz, Przewodnicząca  Rady Gminy
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Redakcja: Od jak dawna mieszka Pani w naszej gminie? 

Anna Filipowicz: Od urodzenia, czyli już ponad 30 lat. Mieszka mi się tu na tyle dobrze, że nigdy 
nie myślałam o przeprowadzce do miasta. Cenię sobie życie na wsi. 

Red.: Czy trzeba mieć specjalne przygotowanie, aby pełnić funkcję Przewodniczącej Rady 
Gminy? Jak godzi Pani obowiązki Przewodniczącej z innymi wyzwaniami i obowiązkami 
zawodowymi? 

A.F.: Na co dzień jestem spełnioną żoną i mamą dwójki dzieci: Wiktora i Igi. Prowadzę także własną 
działalność gospodarczą, dzięki czemu dysponuję czasem, który jest potrzebny do pełnienia funk-
cji Przewodniczącej Rady Gminy. Moje przygotowanie jest niewielkie, ponieważ pierwszy raz zo-
stałam Radną i od razu zostałam wybrana na 
Przewodniczącą. Trudne zadanie przede
mną, ale mam nadzieję, że dam  radę. 
Traktuję to jako wyzwanie życiowe.

Red.: Co skłoniło Panią do wystartowa-
nia w wyborach samorządowych?

A.F.: Udzielałam się od zawsze, jako uczen-
nica w samorządach klasowych czy też 
szkolnych. Odkąd moje dzieci chodzą do 
szkoły, zasiadam w trójkach klasowych. 
Lubię jak coś się dzieje i lubię mieć nad 
tym jakiegoś rodzaju kontrolę, poczucie 
współtworzenia, ale też i odpowiedzial-
ności. Do wystartowania w wyborach 
samorządowych zachęcili mnie miesz-
kańcy naszej gminy, wcześniej nawet 
o tym nie myślałam. Nie żałuję 
swojej decyzji.
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ANNA FILIPOWICZ

Red.: Jaka sytuacja okazała się dotychczas 
najtrudniejsza dla Przewodniczącej?

A.F.: Prowadzenie pierwszych obrad rady. By-
ło to duże wyzwanie, ponieważ bałam się, że 
sobie nie poradzę. Paradoksalnie z tą najtrud-
niejszą sytuacją wiąże się zdarzenie, które 
wspominam bardzo miło... Mianowicie chodzi
mi o ciepłe słowa, które usłyszałam po ukoń-
czonych obradach. Słowa te dodały mi wiary 
w siebie.

Red.: Jak układa się Pani współpraca z po-
zostałymi członkami Rady Gminy i Panem 
Wójtem?

A.F.: Współpraca z Radnymi jak i Panem Wój-
tem przebiega bez większych problemów. Jest
dobrze i wierzę w to, że będzie jeszcze lepiej.

Red.: Jakimi zagadnieniami, Pani zdaniem, 
Rada powinna się zająć w tej kadencji?

A.F.: Uważam, że najważniejsze jest poprawie-
nie jakości życia mieszkańców naszej gminy 
i o tym Rada powinna przede wszystkim pa-
miętać.

Red.: Jak lubi Pani spędzać czas wolny? 

A.F.: Wolny czas najchętniej spędzam razem          
z rodziną oraz przyjaciółmi. Wspólnie z mężem 
i  d z i e ć m i  l u b i m y  p o d r ó ż e ,  a k t y w n y 
wypoczynek, latem rowery, wędrówki górskie,
 a zimą-narty.

Red.: Jaką gminę Żabia Wola wymarzyłaby
Pani sobie za 5 lat?

A.F.: Jest to trudne pytanie, dziś mogę jedynie 
powiedzieć, że marzę, aby było lepiej 
niż jest.

Red.: Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać
od siebie dla naszych czytelników?

A.F.: Chciałabym bardzo podziękować za tak 
duże  wsparcie, które otrzymałam od moich 
wyborców. Jest mi bardzo miło, że aż tylu mie-
szkańców mojego okręgu wyborczego oddało 
na mnie swój głos. Obiecuję, że zrobię wszyst-
ko, aby nie żałowali Państwo swojego wyboru.

Red.: Czy czuje Pani tremę podczas prowa-
dzenia obrad rady? Jaką ma Pani receptę na 
pilnowanie porządku obrad w sytuacjach, 
gdy dają znać o sobie emocje radnych? 

A.F.: Wydaję mi się, że dziwne byłoby gdybym 
nie odczuwała tremy podczas prowadzenia ob-
rad rady. Przez funkcję, którą pełnię czuję się 
odpowiedzialna za panującą atmosferę, spo-
sób, w jaki radni - moje koleżanki i koledzy - dy-
skutują. Według mnie recepta  na pilnowanie 
porządku obrad jest prosta: trzeba być opano-
wanym, ale też stanowczym. Mam nadzieję, że
jak  na  razie  dobrze  mi  to  wychodzi .   

Pozdrawiam i życzę wspaniałych Swiąt! 

Zapraszam do kontaktu:
e-mail: ilipowiczanna@o2.pl; 
tel. 504 707 786

Rozmawiał Dariusz Dąbrowski



Jastrzębnik, Żelechów 
Mieszkanka wsi Żelechów od blisko 5 lat 
e-mail: magdalenaradominska@gmail.com; tel. 691-191-814   

MAGDALENA AGNIESZKA RADOMINSKA  - OKRĘG WYBORCZY NR 1

Działa społecznie, należy do OSP Żelechów, założyła "Koło Gospodyń" przy OSP Żele-
chów. Nauczyciel, logopeda, pedagog specjalny. Od ponad 14 lat z pasją i zaangażo-
waniem pracuje w zawodzie. Wspiera rozwój szkolnictwa i wyrównywanie szans 
dzieci ze środowiska wiejskiego. Stawia na edukację, ekologię i bezpieczeństwo. 

Żelechów 
e-mail: p.wojcik@radiofama.com.pl; tel: 536 975 875 

PRZEMYSŁAW PAWEŁ WOJCIK - OKRĘG WYBORCZY NR 2

Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym „Zawsze 
Potrzebni”, prezenter Radia FAMA, członek OSP w Żelechowie. Absolwent Wyższej 
Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Wsparcia Rato-
wnictwa, członek założyciel Komisji Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony 
Ludności przy Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.
  

Ojrzanów- Towarzystwo, Ojrzanów, Lisówek 
Mieszkaniec wsi Ojrzanów od urodzenia 
tel. 690 414 509 
Radny Gminy od 2014 roku. Zainteresowania: geogra ia polityczna, historia XX w.,
latynoamerykanistka, stosunki międzynarodowe, majsterkowanie, dom, ogród, rol-
nictwo. Stawia na poprawę infrastruktury drogowej w okręgu wyborczym.  

NORBERT MAREK KLIMKOWSKI - OKRĘG WYBORCZY NR 3

RAFAŁ BRZEZINSKI - OKRĘG WYBORCZY NR 5
Ojrzanów- Towarzystwo, Ojrzanów, Lisówek 
Mieszkaniec wsi Ciepłe, od urodzenia związany z Gminą
e-mail: rafalbuzek@o2.pl; tel. 504 982 470 
 
  
Od 6 lat prowadzi w miejscowości Ciepłe warsztat samochodowy. Z wykształcenia te-
chnik mechanik, a motoryzacja to jego pasja i sposób na życie. Ukończył studia z za-
rządzania i inżynierii produkcji w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Jest 
szczęśliwym mężem i ojcem dwóch synków.   

Skuły, Bartoszówka, Bolesławek 
Mieszkaniec wsi Bartoszówka od 9 lat 
e-mail: mariusz.sztompka@gmail.com; tel. 601 210 924  

MARIUSZ ZBIGNIEW SZTOMPKA - OKRĘG WYBORCZY NR 6

Przez 7 lat sołtys wsi Bartoszówka. Fotograf, instruktor płetwonurkowania, instru-
ktor Pierwszej Pomocy Medycznej, organizator turystyki krajowej i zagranicznej.
Nie należy do żadnej partii politycznej i nie dzieli ludzi na „lepszych i gorszych”.
Od lat  zaangażowany w działalność społeczną. 

NASI RADNI

06 BIULETYN URZĘDU GMINY ZABIA WOLA NR 44/19



07BIULETYN URZĘDU GMINY ZABIA WOLA NR 44/19

NASI RADNI

Bieniewiec, Oddział, Grzymek, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica- Wieś, 
Pieńki Słubickie 
Mieszkaniec wsi Pieńki Słubickie od urodzenia 
tel. 505 172 833   
Pochodzi z rodziny społeczników: mama Danuta Wacławek jest Sołtysem wsi Pieńki 
Słubickie od 1973 r. Prowadzi zakład stolarski. Mąż i ojciec. Stawia na poprawę wa-
runków życia mieszkańców gminy, zwłaszcza komunikacji lokalnej i naprawy dróg.   

TOMASZ WACŁAWEK - OKRĘG WYBORCZY NR 8

Osowiec
Mieszkaniec wsi Osowiec
e-mail: marcin.czora@wp.pl; tel. 784 745 018  
 Przedsiębiorca z branży nieruchomości. Młody i aktywny mieszkaniec, działający na 
terenie Gminy, zaangażowany w prace społeczną i ochronę zwierząt. Stawia na roz-
wój infrastruktury drogowej i technicznej, gdyż uważa, że przełoży się to na wymierny 
wzrost jakości życia.  

MARCIN ZENON CZORA - OKRĘG WYBORCZY NR 9

JOANNA JANOS - OKRĘG WYBORCZY NR 10
Osowiec
Mieszkanka wsi Osowiec od 13 lat 
e-mail: jjkancelaria@gmail.com;  tel. 608 682 615 
  Adwokat, żona i mama trójki dzieci. Wspólnik kancelarii prawnej. Radna od
2014 r. Aktywnie poszukuje rozwiązań i pomysłów na eliminację problemów Miesz-
kańców oraz wychodzi na przeciw ich potrzebom. Brała czynny udział w protes-
tach przeciwko budowie linii 400 kV. 

Radna w Okręgu nr 11: Musuły, Wycinki Osowskie, Zalesie 
Mieszkanka wsi Wycinki Osowskie od 14 lat 
e-mail: malgorzata.kozicka@interia.pl 

MAŁGORZATA KOZICKA - OKRĘG WYBORCZY NR 11 

Zaangażowana w życie społeczne. Była Prezes Stowarzyszenia „Szansa”, członek 
zarządu Stowarzyszenia Otwarta Brama. Stawia na poprawę komunikacji autobu-
sowej na linii Żabia Wola – Grodzisk Mazowiecki i Internetu. Interesuje się 
zdrowym stylem życia  i odżywiania oraz zielarstwem. Hobby: ogród, książki.  

Piotrkowice, Redlanka, Petrykozy, Lasek, Grzegorzewice 
Mieszkanka Gminy od urodzenia, jej rodzina mieszka tu od pokoleń 
tel. 46 858 94 45 
  

WANDA ELZBIETA REDESTOWICZ - OKRĘG WYBORCZY NR 7

Radna Gminy w kadencji lat 2002- 2006 i 2010-2014, sołtyska Sołectwa Grzegorze-
wice: 1994 - 2002 r.  Wspierała aktywnie budowę wodociągu i sieci telekomunika-
cyjnej. W obecnej kadencji będzie skupiała się na poprawie infrastruktury drogowej. 
Przysłowiowa "matka polka", otwarta na potrzeby Kościoła, zapalona grzybiarka. 



NASI RADNI
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Wszyscy radni oprócz wykonywania swojego mandatu w terenie i na sesjach 
rady gminy są członkami różnych komisji, czasem nawet kliku. W naszej gmi-
nie działa 5 następujących komisji: 
1. Komisja oświaty, spraw socjalnych i kultury, sportu i rekreacji 
2. Komisja budżetu, rozwoju i przedsiębiorczości, ochrony środowiska
3. Komisja planowania przestrzennego i inwestycji 
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
5. Komisja Rewizyjna

 

Józe ina, Huta Żabiowolska
Mieszkaniec Gminy od urodzenia 
tel: 603 888 179 
   

ROMAN TOMASZ OLCZAK - OKRĘG WYBORCZY NR 12

Radny Gminy od 2006 r. W latach 2014-2018 Przewodniczący Rady Gminy. Zajmuje 
się usługami leśnymi. W wolnych chwilach preferuje aktywny wypoczynek. Stawia na 
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz  pozyskiwanie terenów/miejsc 
publicznych dla wsi. 
   

Związana z Gminą od pokoleń, ma tu najbliższą rodzinę: rodziców,  męża,  trójkę 
dzieci i najlepszych przyjaciół. Posiada kwali ikacje w zakresie: ekonomii, rachunko-
wości, zarządzania w org. pozarządowych, audytu i kontroli zarządczej - sektor i-
nansów publ. Od 1999 r. pracownik sąmorządowy. Od 2005 r.  w Stow. "Szansa w Ża-
abiej Woli". Inicjatorka i realizatorka Świetlicy "Motyle" w Słubicy Dobrej. 

Żabia Wola
Mieszkaniec Gminy od 49 lat
tel.  601 351 697 
  
  
Przedsiębiorca z branży sanitarnej (własna działalność gospodarcza). Działacz spo-
łeczny. Radny od 2010 roku. Jego hobby to wędkarstwo.

TOMASZ MIECZYSŁAW KUJAWA - OKRĘG WYBORCZY NR 13

Żabia Wola
Mieszkanka Gminy od urodzenia 
e-mail: justyna.wodnicka@wp.pl; tel. 533 285 558  

JUSTYNA WODNICKA-ZUK - OKRĘG WYBORCZY NR 14

KRZYSZTOF JANUSZ MARCZEWSKI - OKRĘG WYBORCZY NR 15
Siestrzeń, Władysławów, Przeszkoda
Mieszkaniec wsi Władysławów od 51 lat
e-mail: kjmarczewski@gmail.com; tel. 505 170 100

Absolwent Wydziału Zootechnicznego przy w-wskiej SGGW. W latach 1982-2002 
własne gospodarstwo rolne. Do 2012 r. działalność usługowa. Od 7 lat sklep wielo-
branżowy w Żabiej Woli. Stawia na ochronę interesów Obywateli, pilnowanie pub-
licznych pieniędzy i dbałość o racjonalny rozwój Gminy.

Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy i sprawozdania 
z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć wszyscy radni, 
zabierając głos w dyskusji i składając wnioski. Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.zabiawola.pl oraz w BiP - link do zeskanowania obok:

Dodatkowy kontakt do radnych: radni@zabiawola.pl 
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WAZNE WYDARZENIA
Wojewoda Mazowiecki
w Zabiej Woli
18.03.2019 r. naszą Gminę odwiedził Wojewo-
da Mazowiecki P. Zdzisław Sipiera. Podczas 
wystąpienia przed Domem Kultury w Zabiej 
Woli  zaprezentowany został program rządo-
wy. Natomiast na spotkaniu w Wójtem poczy-
nione zostały wstępne ustalenia co do dalszej
współpracy i wielkich szans dla naszej gminy,
w zakresie do inansowania dróg.

Solidarnie przeciw przemocy
i nienawiści
24 stycznia br. wieczorem pod Domem Kultury 
w Zabiej Woli rozjaśnił blask świec zapalonych 
przez samorządowców, Sołtysów oraz Miesz-
kańców Gminy. Symboliczne serce ułożone 
z zapalonych świec było wyrazem solidarności
 przeciwko przejawom nienawiści i przemocy.
Po krótkiej przemowie Wójta Gminy osoby 
zgromadzone przed budynkiem Domu Kultury
 odmówiły - pod przewodnictwem ks. Roberta
 Walantyka, modlitwę w intencji Ojczyzny oraz
 tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Paw-
ła Adamowicza.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowie-
ckiego w Warszawie wyróżnił działalność LGD
„Ziemia Chełmońskiego”, która znalazła się 
wśród najlepiej funkcjonujących na Mazowszu
pod względem stopnia rozdysponowanych 
środków i osiągniętych wskaźników w ramach
 pierwszego kamienia milowego. Kwota środ-
ków zakontraktowanych w ramach wniosków
wybranych przez LGD w aktualnej perspekty-
wie inansowej wynosi ok. 6,9 mln złotych, co 
stanowi ok. 79,7% przyznanych LGD puli środ-
ków. Dzięki temu Stowarzyszenie znalazło się 
w gronie organizacji najskuteczniej wdrażają-
cych LSR i otrzyma dodatkowe środki inanso-
we na jej realizację, co pozwoli na uruchomie-
nie dodatkowego wsparcia dla Bene icjentów 
z terenu LGD. Należy podkreślić, że nie byłoby 
to możliwe bez aktywności lokalnych przedsię-
biorców, organizacji pozarządowych i samo-
rządów gminnych, których ogromne zaangażo-
wanie i ciekawe pomysły umożliwiły dokona-
nie trafnych wyborów i przyczyniły się do 
osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Sukces LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”



PIĘKNE SĄSIEDZTWO

Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Gmina Zabia Wola jest atrakcyjna pod wzglę-
dem położenia oraz walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych. Jednak sporo zostało do zro-
bienia, aby było gdzie spacerować,  gdzie się 
spotykać, żeby do sklepu było blisko, a do 
szkoły można było dotrzeć bezpiecznie oraz
żeby centra miejscowości nie odstraszały 
chaosem funkcjonalnym i estetycznym.  

Choć wszystkie te założenia są w zasiegu ręki,
nie powstanie nic, o ile nie  zaczniemy działać. 
Dlatego nawiązaliśmy współpracę z Biurem Ar-
chitektonicznym wieloletniego mieszkańca 
Gminy, pana Czesława Bieleckiego, w celu op-
racowania właściwego rozwiazania planu zago-
spodarowania przestrzennego wyznaczonych 
obszarów. Są to centra największych miejsco-
wości w Gminie. Chcemy zaplanować i zrealizo-
wać tam układy funkcjonalne, które m.in. roz-
dzielą ruch pieszy i kołowy.

Ojrzanów

Żelechów
i Ojrzanów
Towarzystwo

Żabia Wola

Mamy już za sobą etap wyłożenia planów. Teraz 
czas na ich dopracowanie w zespołach robo-
czych, które skupiają w sobie architektów, pla-
nistow i wytypowanych przez mieszkańców 
danego obszaru przedstawicieli. Zespoły pra-
cują na zaproponowanych koncepcjach przed-
stawionych mieszkańcom podczas spotkań 
z Wójtem i biurem architektonicznym Czesława
Bieleckiego.

Dążymy do tego, by ludzie chcieli osiedlać się
w centrach tych miejscowości. W konsekwen-
cji budowa infrastruktury całej Gminy stanie 
się bardziej osiągalna, bo 1 km sieci obsłuży 
większą ilość mieszkańców, przez co stanie 
się ona tańsza w budowie i eksploatacji.

Skuły
i Bartoszówka

Żabia Wola

Ojrzanów



Z KART HISTORII

100 lat Bartoszówki
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Wieś Bartoszówka istnieje od 1878 r., kiedy to 
po wojnie rosyjsko-tureckiej ziemie te otrzy-
mał gen. Michaił Skobielew w nagrodę za zas-
ługi dla caratu. Skobielew sprowadził do swo-
ich dóbr 34 rodziny rosyjskie. Nadał im po 16 
morgów ziemi i lasu i założył na ziemiach wsi 
Skuły osadę Skobelówka. Rząd rosyjski posta-
wił dla swoich rodaków budynek, w którym 
urządził kaplicę cerkiewną i szkołę. Do szkoły 
mogły bezpłatnie uczęszczać dzieci rosyjskie, 
dla Polaków miesięczna opłata wynosiła 

Według Narodowego Spisu Powszechnego Lu-
dności i Mieszkań z 2011 r. liczba ludności 
we wsi Bartoszówka to 235 z czego 50,6% 
mieszkańców stanowią kobiety, a 49,4% lud-
ności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 
3,1% mieszkańców gminy.

1 rubla. 

W 1919 r. nazwę wsi, za sprawą Starosty Po-
wiatu Błońskiego p. Czaykowskiego, zmienio-
no na Bartoszówka na cześć walecznego kosy-
niera: Bartosza Głowackiego (Dz. Urz. MSW z 
1919 r. Nr 23, poz. 301). Rosjanie zaczęli 
sprzedawać ziemię Polakom i opuszczać wieś, 
lecz mimo to wielu z nich pozostało na swoich 
gospodarstwach, a ich potomkowie żyją tutaj
do dzisiaj. W 1921 r. Bartoszówka liczyła 20 

 
 

domów 147 mieszkańców. 

Zródła: 

- Strona na Facebooku: „Gmina Zabia Wola - Hi-
storia niezapomniana

- „Kronika Szkolna 3-klasowej Publicznej Szko-
ły w Bartoszówce, zaczęta dnia 15.12.1925 r.”
udostępniona dzięki uprzejmości Barbary 
Gradkowskiej, dyrektor szkoły.
- „Historia ziem gminy Zabia Wola (od zarania 
do wieku XX)”, Józef Andrzej Jendrych

Most na rzece Pisia Tuczna, obok dawnego młyna, 
dzisiejsza ul. Mszczonowska



OCHOTNICZA STRAZ POZARNA
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Walne Zebranie
9.02.2019 w jednostce OSP Skuły odbyło się 
Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018.
Swoją obecnością zaszczycili to wydarzenie 
Wójt Gminy, Piotr Rybka, Przewodnicząca 
Rady Gminy, Anna Filipowicz, Prezes ZOP 
ZOSP RP dh Piotr Galiński, Z-ca komendanta 
powiatowego PSP w Grodzisku Maz bryg. 
Krzysztof Tryniszewski, Z-ca Przewodniczącej 
Rady Gminy Mariusz Sztompka, dyrektor Do-
mu Kultury Aleksandra Liwińska, Prezes OSP 
Zelechów Mariusz Pałasz, Naczelnik OSP Zele-
chów Paweł Witczak, opiekun MDP OSP Zbiro-
ża Łukasz Strojek. Walne zebranie o icjalnie 
rozpoczęła dh Prezes OSP Wioleta Piernik. 
Druhna przywitała przybyłych gości oraz 
wszystkich członków jednostki. Następnie na 
przewodniczącego zebrania zaproponowała 
dh Edwarda Michałowskiego, na protokolantka
dh Paulinę Michałowską, a do komisji uchwał 
i wniosków dh Urszulę Sadowy, dh Iwonę Wło-
darkiewicz i dh Mariolę Michałowską. Wszyscy 
z zaproponowanych zgodzili się, a walne zeb-
ranie przegłosowało te kandydatury jednogło-
śnie. Dalszą część zebrania poprowadził dh 
Edward Michałowski. Już na samym początku 
oddając głos naczelnikowi dh Sebastianowi 
Piernik, który wyróżnił nagrodami i dyploma-
mi „najlepszą 6 wyjazdową” w 2018 roku. 

Wyróżnieni to: dh Jacek Błaszczyk, dh Domi-
nik Michałowski, dh Robert Borowski, dh Wio-
leta Piernik, dh Sebastian Piernik, dh Bogus
ław Bartczak, dh Aleksandra Mirgos. Zarząd 
OSP wręczył również podziękowania za współ-
pracę naszym zaprzyjaźnionym jednostkom 
OSP Zbiroża i OSP Zelechów. Kolejna część ze-
brania to sprawozdania i plany na rok bieżący. 

W tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
też przygotowała i odczytała swoje sprawozda-
nie i plany. Sprawozdanie MDP odczytał dowód-
ca MDP Skuły dh Gabriela Smętkowska. Dyskusje 
nad sprawozdaniami to przede wszystkim poch-
wały i gratulacje za działania i osiągnięcia w ro-
ku 2018. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolu-
torium od walnego zebrania na kolejny rok. Na
koniec członkowie zarządu i przewodniczący 
komisji rewizyjnej, podziękowali strażakom za 
ich pracę. Po części o icjalnej odbyła się jak co 
roku choinka strażacka.

21 marca jednostka OSP Skuły przyjęła delegację o i-
cerów Państwowej Straży Pożarnej z Ukrainy. Krótki 
pobyt ukraińskich strażaków rozpoczął się od wizyty 
w Urzędzie Gminy w Zabiej Woli, gdzie goście dowie-
dzieli się jak wygląda współpraca samorządu z OSP 
oraz na jakich zasadach jest inansowana. Następnie
delegacja przybyła do OSP Skuły, gdzie zaprezento-
wano sprzęt, jaki posiada jednostka. Kolejnym pun-
ktem  programu było oprowadzenie przybyłych po
Izbie Tradycji, a także po innych pomieszczeniach 
skulskiej OSP. W dalszej części spotkania odbyły się 
warsztaty o działalności Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych w Polsce, które prowadził członek zarzą-
du głównego ZOSP RP dh Zbigniew Kaliszek. 

Wizyta Strażaków
z Ukrainy



Z ZYCIA MIESZKANCOW
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27 grudnia 2018 r. oraz 15 marca 2019 r. Wójt
Gminy Piotr Rybka z udziałem kierownika
U S C  K r y s t y n y  G r a b o w s k i e j  w r ę c z y ł 
w imieniu Prezydenta RP Medale za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. Odznaczeniami  uho-
norowani zostali w obecności najbliższych Pa-
ństwo Marianna i Jerzy Mirgosowie, którzy 
świętowali Jubileusz 55-cięciu lat wspólnego 
życia oraz Państwo Maria i Jan Głowa, którzy 
obchodzili Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeń-
stwa. 

Dostojnym Jubilatom życzymy jak najlepszego
 zdrowia, pogody ducha oraz życzliwej opieki
i miłości od najbliższych na wiele następnych 
lat.

Medale dla Małżeństw

Klub Seniora+
Samorząd Gminy w trosce o osoby starsze, za-
mieszkujące zwłaszcza południowo zachodnią
część Gminy, utworzył w Słubicy Dobrej Klub
 Seniora+. Inicjatywa ma na celu zagospodaro-
wanie czasu wolnego osób starszych (w wieku
 60+), którzy z racji wieku i utrudnień komuni-
kacyjnych mają ograniczony dostęp do oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej. Klub rozpoczął swo-
ją działalność w styczniu 2019 r. w zaadop-
towanym budynku dawnej szkoły w Słubicy 
Dobrej. Do dyspozycji Członków Klubu przygo-
towana została sala spotkań, kuchnia, łazienka
i szatnia. Ponadto Klub Seniora+ został wyposa-
żony w sprzęt RTV, komputer z dostępem do 
Internetu, kanapy, fotele oraz drabinki i mate-
race do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Choć
k l u b  p o ws t a ł  n i e d aw n o ,  d z i a ł a  b a rd z o 
prężnie organizując liczne spotkania i uroczys-
tości. Szczególnie udane okazało się spotkanie
integracyjne w Tłusty Czwartek, tj. 28 lutego. 
Goście bawili się przy konkursach,  grach zespo-
łowych i  tańcach. Smaczny poczęstunek przygo- 

 

towany przez panie z Klubu Senior + i sponso-
rowane przez jednego z klubowiczów pączki 
dopełniły całości. Przy dźwiękach gitary, ze 
śpiewnikiem w ręku można było biesiadować 
do samego rana. Gmina otrzymała do inanso-
wanie edycji 2019 w wys. ponad 33 tys. zł na 
zapewnienie funkcjonowania placówki 
SENIOR+.Stanowi ono 40% całkowitego kosz-
tu realizacji przedsięwzięcia.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym
 osobom, które przeżyły w jednym związku 
m a ł ż e ń s k i m  c o  n a j m n i e j  5 0  l a t . 
Prosimy pary małżeńskie, które osiągnęły wy-
magany staż i są zainteresowane otrzymaniem
medalu o kontakt z Kierownikiem USC 
(tel. 46 857 81 81 w. 35).
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EDUKACJA

Od początku roku szkolnego 2018/19 SP w Oj-
rzanowie i Józe inie uczestniczyły w Akcji Uni-
cef Wszystkie Kolory Swiata „Uszyj laleczkę 
daj dzieciom nadzieję". Uczniowie wraz z ro-
dzicami czy dziadkami oraz Nauczyciele szyli 
i ozdabiali laleczki. Każda laleczka otrzymała 
"paszport". Wystawa prac odbyła się w SP 
w Ojrzanowie dniach: 18.01-23.01.2019 r.  i za-
kończyła się kiermaszem, podczas którego 
zebrano kwotę 2 100 zł. 

UNICEF WSZYSTKIE KOLORY SWIATA 

Uczniowie SP w Jóże inie wywalczyli II miejsce
w konkursie Cool Culture organizowanym 
przez SP w Książenicach. W rywalizacji brali 
udział uczniowie jeszcze z 4 szkół z powiatu 
grodziskiego. Julia Tracz i Natalia Pawlos 
z klasy VIIIa, Stanisław Wójcik z klasy VIIIb 
oraz Bartłomiej Wroński z klasy VIIB i Stefania
Migda z klasy VIa stworzyli zwycięską drużynę.
Rywalizacja przebiegała na zasadzie Escape 
Room'u, uczestnicy rozwiązywali zagadki 
związane z geogra ią, muzyką oraz innymi as-
pektami kulturowymi krajów angielskojęzycz-
nych. 

COOL CULTURE

W placówce w Ojrzanowie utworzono 
14 grup zajęciowych. Uczniowie oglądali wiele 
pokazów naukowych. W "Naukowym Show" u-
czestniczyło 115. dzieci, które z wielkim zainte-
resowaniem śledziły cuda nauki. W okresie
16.03-25.05.2019 r. prowadzone są "Warsztaty 
z Robotyki". Zajęcia te polegają na wykorzysta-
niu klocków LEGO Mindstorms, z których ucz-
niowie samodzielnie wykonują  i uruchamiają
roboty. Do udziału w warsztatach zgłosiło się 
36 chętnych. Zaplanowano także wycieczkę 
do Centrum Nauki Kopernik oraz półkolonie le-
tnie. Ponadto projekt uwzględnia szkolenia dla 
nauczycieli. Jak dotąd skorzystało z nich 7 osób, 
które uczestniczyły w szkoleniach "Prowadze-
nie zajęć metodą eksperymentu" oraz  "Progra-
mowanie-tworzenie gier komputerowych z wy-
korzystaniem matematki". Szkoła otrzymała ta-
kże pomoce dydaktyczne do wykorzystania na 
zajęciach. Cieszymy się, że nasi uczniowie doce-
niają różnorodność i atrakcyjność  projektu u-
czestnicząc w nim z wielkim zaangażowaniem.

SZKOŁA TALENTOW 
Od dnia 01.09.2018 r. w Szkołach Podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Zabia Wola 
realizowane są dwa projekty pn. „ Szkoła talent-
ów w Józe inie w Gminie Zabia Wola” oraz 
„Szkoły talentów w Ojrzanowie i w Skułach 
w Gminie Zabia  Wola”. Partnerem jest Firma 
Mały Inżynier Ewa Bednarek. Gmina uzyskała
 do inansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Osi priorytetowej X Edukacja dla
 rozwoju regionu. Projekt w SP Józe ina otrzymał 
do inansowanie w kwocie 383 852,50 zł. Pro-
jekt SP Ojrzanów i Skuły otrzymał kwotę do-
inansowania w wysokości 387 252,50 zł. 
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HARCERSKIE WIESCI ZE SKUŁ
Czuwaj!

WICEMISTRZ POLSKIEJ ORTOGRAFII
W JOZEFINIE

15.02.2019 r. odbyła się XII edycja  Powiato-
wego Konkurs Ortogra icznego ,,O Złote Pióro 
Starosty” Powiatu Grodziskiego. Tytuł wicemi-
strza i Srebrne Pióro Starosty otrzymał uczeń 
kl. 8b, Grzegorz Grzegrzółka, podopieczny pa-
ni Sylwii Kwiecień, nauczycielki jęz. polskiego. 

ZAKOCHANI W LITERATURZE

W czwartek 14.02.2019 r. trzy uczennice kl. 8b, 
tj. Aleksandra Lachowicz, Łucja Karaszkiewicz 
oraz Agnieszka Swiętojańska, uczestniczyły 
w Powiatowym Konkursie  Polonistycznym 
,,Zakochani w literaturze”, mierząc się z kole-
żankami szkół grodziskich. Dla naszych uczen-
nic był to wspaniały debiut, bowiem w konku-
rencji zespołowej zdobyły zaszczytne I miej-
sce, w rywalizacji indywidualnej - Ola Lacho-
wicz - zajęła II miejsce. 

8 Skulska WDH LESNI LUDZIE i gromada zu-
chów  LESNE SKRZATY nie próżnują. W czasie
ferii zimowych w szkole w Skułach mieliśmy 
zimowy biwak, a już następny odbył się w lu-
tym w ramach Dnia Myśli Braterskiej. Harcerze
i zuchy Leśne Skrzaty uczestniczyli w grze te-
renowej poznając historię i prawa harcerskie. 
22 II w ramach akcji ZHP #załóżmundur.pl pre-
zentowaliśmy się w mundurach na terenie szk-
ły.  Ponadto uczestniczyliśmy jako patrol w bi-
waku warszawskiego 420 Szczepu im. Batalionu 
AK BASZTA, którego baza znajdowała się w na-
szej szkole. W kwietniu włączyliśmy się w zbiór-
kę zbierania śmieci na terenie na naszej gminy. 
Planujemy już wakacje (2.08-15.08)w Harcers-
kiej Bazie Obozowej w Czernicy Borach 
Tucholskich.

EDUKACJA

KIERMASZE WIELKANOCNE
Szkoły w Józe inie oraz w Ojrzanowie zorgani-
zowały w kwietniu Kiermasze Wielkanocne. 
Można tam było kupić ozdoby własnoręcznie 
wykonane przez uczniów z pomocą nauczycieli 
i rodziców, a do tego spróbować domowych 
wypieków i napić się kawy lub herbaty. Pozys-
kane środki SP w Józe inie przekaże na zakup 
art.papiernicych dla świetlicy w szpitalu przy
ul. Zwirki i Wigury w Warszawie, a SP w Ojrza-
nowie s inansuje w ten sposób zewnętrzny 
stół do gry w tenisa stołowego.
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KULTURA
Dom Kultury
w Zabiej
Woli

Drugi koncert przeniósł nas w okres międzywo-
jennej kabaretowo–satyrycznej atmosfery,
świetnie oddanej przez doskonały wokalnie 
i aktorsko duet: Urszulę Makosz i Marcina Wój-
towicza (również akordeonistą) z muzycznym 
wsparciem Pawła Pierzchały – klawisze i Jaku-
ba Gucika – wiolonczela.

Z książką na start
To bezpłatny projekt skiero-
wany do dzieci w wieku do 6 
lat i ich rodziców.
Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki, gdzie 
Mały Czytelnik, otrzyma Pakiet Startowy, 
a w nim Paszport Małego Czytelnika oraz ksią-
żkę dopasowaną do jego wieku i zaintereso-
wań – w prezencie. Na dobry start :).  C e l e m 
projektu jest nie tylko wzrost czytelnictwa. 
To rzeczywiście najszybszy i najbardziej wy-
mierny rezultat akcji. Najważniejsze jednak 
jest aby rodzice spędzali czas z dziećmi: poza
domem w drodze do biblioteki, w bibliotece 
wybierając książki, a w domu przy wspólnym 
czytaniu. Aby rozmawiali o przeczytanych ksią-
żkach i znajdowali w nich ciekawe tematy, 
dzięki którym dziecko rozwinie wiedzę, słow-
nictwo i kreatywność. Warto pamiętać, że mi-
łość do książek jest prezentem na cale życie.

Gminna 
Biblioteka
Publiczna

Tydzień Bibliotek

 

- Spektakl dla dzieci „Siedem dni dookoła bajek”  
przedstawi teatrzyk „Tak”.  Zapraszamy!

Jak co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień 
Bibliotek. Z tej okazji GBP w Zabiej Woli przy-
gotowała wiele atrakcji. 

- Wizyta Jakuba Skworza - dziennikarza i auto-
ra książek dla dzieci i młodzieży, który opowie 
o swoich najnowszych publikacjach.  
- Spotkanie dla Studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z pisarką Małgorzatą Gutowską –
Adamczyk.
- Spektakl  dla  najmłodszych „Spiąca królewna”
 w wykonaniu teatrzyku „Czarodziej”.

Marzec już za nami, ale w pamięci nadal pozos-
tają 2 wyjątkowe koncerty Meu Fado i Umówi

Pierwszy z nich w wy-
konaniu właściciel-
ki głębokiego altu, Kin-
gi Rataj, laureatki m.in. 
Festiwalu Piosenki Ar-
tystycznej w Rybniku.
Towarzyszyli jej gita-
rzysta Tomasza Grzy-
bowski i pianista Ma-
rka Bazela. Podczas ko-
ncertu klasyka fado 
mieszała się z jazzem, 
t a n g o  i  l a m e n c o .

łem się z Nią w Caffe Fogg. 

W kwietniu miało miejsce kolejne artystyczne
przeżycie muzyczne: Śpiewające Eurydyki 
w wykonaniu Katarzyny Zawady – laureatki I
miejsca II edycji Międzynarodowego Festiwa-
lu Piosenki - Anna German.

W dniach 15 – 18 maja organizujemy wycieczkę 
na Słowację. W programie m.in.: Orawskie Za-
mek, Demanowska Jaskinia Swobody, Chopok, za-
bytki i muzea Liptowskiego Mikulasza, Smoko-
wiec i Strbskie Pleso.



SPORT
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jest grupą Rodziców 
Uczniów ze szkoły 
w Ojrzanowie działają-

c y c h  o d  2 0 1 7  r o k u  o r g a n i z u j ą c , 
w ramach CIS Ojrzanów i SP im. Stefanii Dzie-
wulskiej nieodpłatne, pozalekcyjne zajęcia 
sportowe ze Sztuk Walki: Taekwondo ITF, Boks,
 Koluch styl i Samoobrony dla dzieci i dorosłych 
mieszkańców naszej gminy. Wśród wspomnianych 
Rodziców są byli zawodnicy AZS AWF Gdańsk 
(główny Trener V DAN Taekwon-do ITF ) oraz
AZS AWF Warszawa, co pozwala na profesjona-
lne podejście do zagadnienia. Rodzice i Trene-
rzy zorganizowali na Hali Ojrzanów 2 Turnieje 
Gwiazdkowe w 2017 i 2018 roku, w których
łącznie wzięło udział 60 zawodników z 2 powia-
t ó w.  W  2 0 1 9  r o k u  z a w i ą z a n o  U K S  R e -
kin Team co stwarza możliwość pozyskania środ-
ków na sprzęt (wcześniej inansowany przez ro-
dziców), treningi oraz wyjazdy na Zawody. W cią-
gu 2 lat Zawodnicy Rekin Team zdobyli 4 me-
dale, Srebro na Mistrzostwach Polski w 2018 r.
oraz dwa Srebrne i Brąz na Międzynarodo-
wych Zawodach MASTER CUP 2019 Taekwon-
-do ITF Oleśnica. Prężny rozwój i sukcesy Za-
wodników powodują, iż sporty walki są coraz
bardziej popularne w naszej społeczności. Sta-
ramy się poszerzać ofertę dla wszystkich zain-
teresowanych, co przyciągnęło Zawodników 
nieformalnej grupy trenującej Capoeire.

Sukces ULKS Józe ina
W Ojrzanowie odbył się turniej 
pod patronatem Mazowieckiego 
Okręgowego Związku Unihokeja 

o Puchar Wójta Gminy Zabia Wola chłopców 
z rocznika 2008 i młodszych. W turnieju wzię-
ło udział osiem zespołów: ULKS Józe ina, UKS
Jedynka Orzysz, UKS Floorball Gorzów Wielko-
polski, UKS Baniocha, PUKS Trzebinia, UKS 
Biedronka Chudek oraz dwa zespoły z UKS Ba-
nkówka Zielonka. I miejsce wynikiem 7:4 zaję-
ła drużyna z Józe iny pokonując w inale UKS 
Floorball Gorzów Wielkopolski. Do najlepszej 
Szóstki turnieju zostali wybrani z ULKS Józe i-
na: Jakub Gawil Obrońca, Piotr Łęcki-Napast-
nik. Z każdej drużyny wybrany został wyróż-
niający się zawodnik, w zespole z Józe iny zos-
tał nim  Brajan Tengli-Olczak.  

Społeczna Rada Sportu
Wójt Gminy powołał w lu-
tym SPR w celu rozwijania 
działalności sportowej na 
terenie Gminy. Koordynato-
rem ds. Sportu został w ma-
rcu pan Jacek Sidorowicz.
Reprezentant Polski na mist-
rzostwach świata i Europy ju-
niorów w zapasach w stylu 
klasycznym. Trener I kl. w za-
pasach, instktor sumo, instru-
ktor strzelectwa sportowego,
szkolenioiec w polskiej sztu-

ce walki Koluchstyl.  Jako trener wychował 5 mist-
rzów Polski młodzików, medalistów mistrzostw 
Polski juniorów, mistrza świata seniorów i dwu-
krotną mistrzynie Europy w Koluchstylu. 
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CIEKAWE MIEJSCA - PAŁAC OJRZANOW
Zespół pałacowy w Ojrzanowie wybudo-
wała w pod koniec XIX w.  rodzina Stadnic-
kich, według projektu wybitnego architek-
ta Władysława Marconiego. Jest to bu-
dynek murowany z cegły na planie prosto-
kąta wykonany w stylu późnego klasycyz-
mu. Elewację  budynku dekoruje baniowa-
nie narożne. Balkon piętra podtrzymywa-
ny jest przez czterokolumnowy portyk to-
skański. Od strony ogrodu znajduje się ta-
ras. Po obu  stronach pałacu dostawiono 
przybudówki, lewa przybudówka połączo-
na jest z pałacem galerią. Wokół zabytku
rozciąga się park krajobrazowy, założony
w połowie XIX w., w którym występują 
drzewa mieszane, m.in. rzadkie gatunki 
tj. sosna rumelijska, sosna smołowa, 
świerk wężowy, dąb błotny.  Obiekt stał
się własnością prywatną i  został odrestau-
rowany z przeznaczeniem na cele bizneso-

 we i rekreacyjne.
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OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA

Pamiętaj AED może uratować Tobie bądź 
Twojemu bliskiemu życie!

D E F I B RY L AT O R 
W URZĘDIE GMINY
W trosce o bezpieczeń-
stwo Mieszkańców do
UG zakupiony został 
AED (de ibrylator). 
Urządzenie, z którego 

należy korzystać w sytuacjach zagrażających 
życiu człowieka, zostało umieszczone przed
wejściem do budynku. Automatyczny Prze-
nośny De ibrylator jest sterowany komputero-

wo, wg zaprogramowanego algorytmu, który 
potra i wykryć stan zagrażający życiu i poinfo-
rmować sygnałem głosowym i świetlnym o ko-
nieczności de ibrylacji. Po uruchomieniu urzą-
dzenie automatycznie instruuje osobę przepro-
obsługującą de ibrylator. Urządzenie wysyła 
specjalnie opracowany impuls prądu stałego 
przez elektrody do serca, powodując tym są-
mym powrót normalnego rytmu serca.  

MAJOWKA ZE STOWARWW ZYSZENIEM
BEZDOMNIAKI ZABIOWOLSKIE

25 maja w godz. 11:00-19:00 przy dawnym budyn-
ku szkoły Słubicy Dobrej (ul. Słoneczna 36) odbę-
dzie się majówka z Bezdomniakami Zabiowolskimi. 
Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji: gry i za-
bawy, wspólnie piknikowanie, a przede wszystkim
kiermasz darów,  z którego cały dochód zasili konto 
fundacji od lat działającej na rzecz zwierząt w na-
szej gminie. Więcej informacji dotyczących tej im-
prezy można uzyskać na FB: Stowarzyszenie Bez-
domniaki Zabiowolskie.

13 .03.2019 roku w sali konferencyjnej UG od-
było się spotkanie przedstawicieli Kół Łowiec-
kich działających na terenie Gminy Zabia Wola,
Przedstawiciela ODR-u oraz osób zainteresowa-
nych. Poruszono m.in. nastęoujące zagadnienia: 
rodzaje szkód wyrządzonych przez dziki, insty-
tucje i organizacje oraz ich zakres odpowiedzial-
ności za powstałe szkody, możliwości i sposoby 
uzyskania rekompensaty i  odszkodowań.  
Omówiono także sposoby zapobiegania szkodom.
Spotkanie to nie było ostatnim w tej jakże 
ważnej dla mieszańców sprawie, w miarę  

uzyskania informacji w/w zagadnieniach UG
będzie wspierał poszkodowanych. 

TKANIE W SPRAWIEAA DZIKOW

FANPAGE UG

o icja lny  fanpage Gminy Zabia  Wola 
w celu usprawnienia komunikacji z Mieszkań-
cami, promocji treści publikowanych na www
Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, in-
stytucji kultury oraz organizacji pozarząd-
wych. Zachęcamy do odwiedzania naszego 
p o r t a l u  f a c e b o o k o w e g o :
www.facebook.com/GminaZabiaWola 

Ma wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego. Umożliwia też elektroniczną komuni-
kację z  administracją publiczną i in. podmio-
tami. WAZNE! Jeśli twój dowód osobisty jest 
ważny – nie musisz go wymieniać.  E-dowód 
zawiera te same dane co poprzedni dowód o-
sobisty. Jedyną nową informacją na 1. stronie 
jest numer CAN (zapisany w kodzie kresko-
wym na 2 stronie). Więcej na strone UG.

E-DOWOD DOSTĘPNY OD 4.03.19
Decyzją Wójta uruchomiony został 



Wójt Gminy Żabia Wola 
zaprasza 

Mieszkańców, producentów żywności 
i rękodzielników 

na 

17-19 kwietnia

Parking pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, a Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

tel: 46 857 84 80, mail: ops@zabiawola.pl lub kontakt 
osobisty: GOPS, ul. Główna 5 Żabia Wola

Lokalizacja:

Rejestracja sprzedawców:

Zapewniamy świąteczny nastrój 
oraz 

żurek z jajkiem i kiełbasą


