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Drodzy Mieszkańcy,

Pracujemy w UG w nowym składzie od zaledwie 8 miesięcy 
(22.11.2018). Przyznaję, że od samego początku narzuca-
łem mojemu Zespołowi duże tempo pracy, abyśmy dotrzy-
mali złożonych Państwu obietnic i efektywnie realizowali 
plany. Ale było warto, ponieważ już dziś możemy przedsta-
wić pierwsze efekty naszych działań.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że ogromnie doceniam
wkład i zaangażowanie całego Zespołu: urzędników, rad-
nych, sołtysów i pozostałych współpracowników. Szanuję
naszą różnorodność, bo dzięki dyskusji i odmiennemu po-
dejściu możemy iść dalej spoglądając na kolejne wyzwania z szerszej perspektywy. A ponieważ wszystkim nam przyświeca 
wspólny cel: rozwój Gminy i dobro jej Mieszkańców, mamy pierwsze sukcesy. Ubiegamy się o do inansowanie zarówno na 
realizację zadań inwestycyjnych służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców jak również tworzeniu miejsc 
integracji społecznej i rozszerzaniu oferty kulturalnej dla seniorów. Podjęliśmy starania zmierzające do zagospodarowania 
przestrzeni publicznej głównych centrów miejscowości w naszej Gminie. Jesteśmy na etapie wdrażania nowych rozwiązań 
komunikacyjnych. A to dopiero początek.

Najważniejsze są dla mnie Państwa opinie i sugestie. Dlatego podjąłem decyzję o stworzeniu dodatkowych dyżurów w celu 
omawiania trudnych spraw i problemów Mieszkańców naszych Sołectw. Jestem do Państwa dyspozycji w każdy wtorek w go-
dzinach 17:30 – 19:00. Harmonogram na najbliższe 2 miesiące znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zapraszam do dialogu i do lektury kolejnych stron biuletynu,

Piotr Rybka

Od 8 lutego do końca kwietnia br. w sołectwach zlokalizowa-
nych na terenie Gminy Żabia Wola sukcesywnie odbywały się 
zebrania wyborcze, podczas których Mieszkańcy wybierali Soł-
tysów i Rady Sołeckie na kadencję 2019-2023.

Dając wyraz swojego uznania dla pracy dotychczasowych Soł-
tysów, Mieszkańcy 13. Sołectw po raz kolejny powierzyli tę od-
powiedzialną funkcję osobom, które sprawowały ją w minionej 
kadencji.

Decyzją mieszkańców urząd Sołtysa przez kolejne 4 lata na-
dal sprawować będą: Sylwia Kleszko (sołectwo Huta Żabiowol-
ska), Elena Niedźwiecka (sołectwo Ojrzanów), Renata Załuska 
(sołectwo Osowiec), Danuta Wacławek (sołectwo Pieńki Słubic-
kie), Lidia Pytlak (sołectwo Słubica), Józef Filipowicz (sołectwo 
Kaleń), Mirosław Sadkowski (sołectwo Petrykozy), Krzysztof 
Stasiak (sołectwo Pieńki Zarębskie), Wacław Świdlicki (sołec-
two Skuły), Mirosław Galiński (sołectwo Słubica-Wieś), Jan 
Skorupiński (sołectwo Władysławów), Tadeusz Gołębiewski 
(sołectwo Zaręby) i Roman Małecki (sołectwo Żelechów). 

Nieoczekiwana sytuacja miała miejsce na wyborach w So-
łectwie Oddział, w głosowaniu tajnym kandydaci na Sołtysa 
otrzymali taką samą liczbę głosów poparcia. Po krótkiej prze-
rwie i prezentacji kandydatów Sołecka Komisja Wyborcza prze-
prowadziła ponowne głosowanie, w wyniku którego na Sołtysa 
ostatecznie wybrany został Maciej Brzeziński.

Emocjonujące okazało się także liczenie głosów na zebraniu 
w Sołectwie Bolesławek, Natalia Ziółkowska w głosowaniu taj-
nym uzyskała o 1 głos poparcia więcej od swojego kontrkandy-
data.

W wyborach tajnych swoich kontrkandydatów pokonali na-
tomiast: Elżbieta Suchecka (sołectwo Ciepłe), Anna Szatecka
(sołectwo Wycinki Osowskie), Michał Kraszewski (sołectwo La-
sek), Piotr Kłosiewicz (sołectwo Piotrkowice), Jacek Błaszczyk 
(sołectwo Bartoszówka) i Dariusz Stasalis (sołectwo Siestrzeń).

Wśród nowo wybranych przedstawicieli naszych jednostek 
pomocniczych znaleźli się także: Mirosława Masiak (sołectwo
Bieniewiec), Maria Staniak (sołectwo Grzegorzewice), Jadwiga 
Małgorzata Lach-Grynsztejn (sołectwo Jastrzębnik), Katarzyna 
Kaniewska (sołectwo Kaleń-Towarzystwo), Katarzyna Szybisz-
-Wiczkowska (sołectwo Słubica A), Wojciech Różycki (sołectwo
Bukówka), Dariusz Domański (sołectwo Grzymek), Jakub Golik 
(sołectwo Musuły), Janusz Stankiewicz (sołectwo Ojrzanów-To-
warzystwo), Marcin Czora (sołectwo Osowiec Parcela) i Mariusz
Luc (sołectwo Żabia Wola). Gratulujemy nowo wybranym Sołty-
som i Członkom Rad Sołeckich, życzymy udanej kadencji i wielu 
ciekawych inicjatyw. Wykaz Sołectw zawierający dane kontakto-
we Sołtysów zamieszczony jest na naszej stronie internetowej:
https://www.zabiawola.pl/1016,solectwa.

TO DOBRZE,
ŻE SIĘ RÓŻNIMY

WYBORY SOŁECKIE
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NOWA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
Już we wrześniu pojawią się nowe linie autobusowe, które 
będą zabierać pasażerów z przystanków położonych na te-
renie całej gminy. I choć najpierw z ulepszonych połączeń 
skorzystają jedynie uczniowie, to już wkrótce oferta zostanie 
rozszerzona na wszystkich mieszkańców. 

Pierwszy etap rozpocznie się 2 września, kiedy to na drogi 
wyjadą autobusy dowożące uczniów gminnych szkół podstawo-
wych. Nowe połączenia będą realizowane na zmody ikowanych 
trasach. Dzięki temu dzieci będą przyjeżdżać do szkół 10 minut 
przed rozpoczęciem lekcji, a wracać po 10 minutach od zakoń-
czenia zajęć. Wszystko po to, aby najmłodsi nie musieli już cze-
kać przez kilka godzin na rozpoczęcie lekcji lub powrót do domu. 
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnią opiekunowie, którzy po-
mogą najmłodszym we wsiadaniu i wysiadaniu, a także zadbają 
o spokojny przebieg całej podróży. Każdy z uczniów będzie mógł 
skorzystać z tych połączeń nieodpłatnie we wszystkie dni nauki 
szkolnej.

Gminna komunikacja autobusowa zyska docelowy kształt we 
wrześniu 2020 roku. Wtedy to w życie wejdzie drugi etap projek-
tu, który zakłada uzupełnienie autobusów szkolnych o połącze-
nia przeznaczone dla pozostałych mieszkańców gminy. Pozwolą 
one zlikwidować zjawisko wykluczenia komunikacyjnego: siatka 
połączeń obejmie wszystkie znajdujące się na terenie gminy so-
łectwa, dzięki czemu każdy, niezależnie od tego, czy posiada sa-
mochód, będzie mógł sprawnie dotrzeć do pracy, lekarza czy na 
zakupy. Poprawią się dojazdy do szkół uczniów szkół ponadpod-
stawowych i studentów. Autobusy dojadą do Żabiej Woli, a nie-
które także do Siestrzeni, skąd – po wygodnej i skoordynowanej 
czasowo przesiadce – będzie można dostać się do Warszawy, Gro-
dziska Mazowieckiego i Mszczonowa. Połączenia będą realizowa-
ne codziennie. W dni robocze co około 1-2 godziny od 4:00 do 
23:00, a w weekendy i święta od 4 do 6 kursów dziennie.

Wydzielenie dwóch faz projektu wynika z ograniczeń praw-
nych. Ze względu na przepisy związane z terminami ogłaszania 
przetargów, gmina nie może wdrożyć pełnej komunikacji autobu-
sowej wcześniej niż właśnie we wrześniu przyszłego roku.

Projekt gminnej komunikacji autobusowej to nie tylko nowa 
siatka połączeń, ale też zupełnie nowe przystanki, które skrócą 
drogę z domu do autobusu. Oprócz dotychczasowych lokalizacji, 
autobusy zatrzymają się także na ulicy Szkolnej w Osowcu i we 
Władysławowie. Komunikacja dotrze też w rejon ulicy Osie-
dlowej i Wiśniowej w Żabiej Woli oraz na ulicę Krakowiańską 

i Nad Lasem w Żelechowie. Dodatkowo więcej przystanków poja-
wi się w Musułach, Zarębach i Ojrzanowie. Organizacja i budowa
nowych przystanków już się rozpoczęła.

Szczegółowe informacje dotyczące połączeń i rozkładów jazdy 
zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach na stronie in-
ternetowej gminy i przystankach autobusowych.

Zmiany w gminnej organizacji transportu zbiorowego to efekt 
projektu przygotowywanego przez zespół z Politechniki War-
szawskiej. Od 2018 roku na terenie całej gminy prowadzone były 
badania, podczas których określono dokąd i w jakich godzinach
przemieszczają się mieszkańcy gminy Żabia Wola, a także z ja-
kiego środka transportu korzystają. Na zlecenie Wójta Gminy ze-
spół opracował również kompleksowy projekt poprawy sytuacji
transportowej w gminie, wraz z wyznaczeniem optymalnych tras
linii i ich rozkładów jazdy. W ramach projektu przeprowadzono
konsultacje społeczne, między innymi z mieszkańcami gminy,
radnymi oraz dyrektorami szkół.

Ż

SIŁOWNIE PLENEROWE

Gmina Żabia Wola uzyskała do i-
nansowanie w wysokości 81 900,00 
zł w ramach Programu rozwoju ma-
łej insfrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokole-
niowym - Otwarte Strefy Aktywnoś ci 
(OSA) EDYCJA 2019. W ramach
otrzymanego do inansowania
w miejscowoś ciach Bartoszó wka, 
Żelechó w oraz Jó ze ina wybudo-
wane zostaną siłownie plenerowe, 
z któ rych będą mogły korzystać  

takż e osoby niepełnosprawne. Dotacja została pozyskana przez 
Referat Pozyskiwania Środkó w Zewnętrznych.

MIAS 2019 TAKŻE DLA ŻABIEJ WOLI!

Gmina Żabia Wola otrzymała do inanso-
wanie na realizację 5. projektó w w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw na rok 2019, któ rego celem jest zaspo-
kajanie potrzeb mieszkań có w sołectw poprzez 
udzielanie przez wojewó dztwo mazowieckie

wsparcia inansowego gminom, realizującym zadania istotne 
dla społecznoś ci lokalnej. W ramach do inansowania zrealizo-
wane zostaną następujące zadania: Zagospodarowanie miej-
sca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe
w miejscowoś ciach: Kaleń , Bartoszó wka, Władysławó w, Słubica 
A, Słubica B. Koszt realizacji poszczegó lnych zadań inwestycyj-
nych wynosi 20 tys zł, z czego 50 % kosztó w tj. 10 tys zł po-
krytych zostanie z otrzymanej dotacji dzięki staraniom Referatu 
Pozyskiwania Środkó w Zewnętrznych.
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POZNAJMY SIĘ  WYWIAD NUMERU
„By dobrze służyć Mieszkańcom, konieczne jest poznawa-
nie najróżniejszych pomysłów i punktów widzenia. Chciał-
bym współuczestniczyć w realizacji potrzeb i aspiracji na-
szej społeczności” - Bohdan Nowosielski

Redakcja: Od kilku miesięcy pracuje Pan w Urzędzie Gminy. 
Do tej pory skupiał się Pan na pracy we własnym gospodar-
stwie. Jak to się stało, że został Pan Zastępcą Wójta?

Bohdan Nowosielski: To prawda, do tej pory nie miałem do 
czynienia z Urzędem Gminy od strony urzędniczej. Z wykształ-
cenia jestem szkółkarzem i ogrodnikiem po warszawskiej 
SGGW. Od 30 lat razem z żoną prowadzimy gospodarstwo, 
w którym produkujemy m.in. sadzonki i owoce borówki amery-
kańskiej. Jednak zawsze starałem się angażować na rzecz lokal-
nej społeczności, np. poprzez pracę w gminnej spółce wodnej, 
będąc członkiem zarządu, przygotowywałem i nadzorowałem 
przebieg prac melioracyjnych. Dzięki temu miałem okazję za-
znajomić się z terenami gminnymi, a także poznać mieszkań-
ców naszej gminy. Tego typu społecznikowskie działania za-
wsze mnie pociągały i dawały dużą satysfakcję. 

A wracając do pytania, podczas kampanii przed ostatnimi 
wyborami samorządowymi na Wójta byłem konsultantem Pio-
tra Rybki. Wierzę, że aby być dobrym wójtem, potrzebna jest 
właśnie głęboka świadomość tego, czego lokalna społeczność 
oczekuje. Kiedy słucha się mieszkańców, zamiast skupiać na 
czerpaniu osobistych korzyści z pełnionej funkcji, można zrobić 
naprawdę wiele dobrego. Zresztą, obecne władze gminy mają 
już na koncie wiele potrzebnych inicjatyw i wciąż wcielają w ży-
cie nowe. W każdym razie, po wyborach Wójt uznał, że nasza dal-
sza współpraca może przyczynić się do rozwoju Gminy. Z chęcią 
przyjąłem funkcję Zastępcy Wójta, ponieważ zdaję sobie sprawę
z ogromu pracy, jaką należy wykonać, by w naszej gminie żyło 
się lepiej i w tym temacie mam głowę pełną pomysłów.

Wspomniał Pan o inicjatywach obecnych władz gminy. Czy-
telnicy zapewne chętnie dowiedzą się, jakie to inicjatywy.

Przede wszystkim zbliżamy się do uruchomienia komunikacji 
autobusowej. Jest to nasze wspólne osiągnięcie, wypracowane 
wraz z Radą Gminy. Wspólnie również udało nam się doprowa-
dzić do złożenia wniosku dotyczącego Funduszu Dróg Samo-
rządowych na budowę 6 nowych nawierzchni dróg i liczymy na 
jego realizację. 

A czym Pan się zajmuje jako Zastępca Wójta?
Nadzoruję m.in. działalność GOPS-u i współpracuję z Gmin-

ną Spółką Wodną oraz Sołectwami. Uczestniczę też w opraco-
wywaniu programów inwestycyjnych i strategii rozwoju Gmi-
ny. W trakcie wyborów sołeckich, spotkań i szkoleń Sołtysów, 
mogę nawiązywać dobre kontakty zarówno z Sołtysami, jak 
i Mieszkańcami poszczególnych Sołectw. Wspólnie diagnozuje-
my potrzeby każdego Sołectwa i opracowujemy plany. Wpływa 
to również na aktywizację społeczności lokalnej oraz rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, co powinno być głównym celem 
samorządów. 

Co zatem wynika z tych spotkań?
Diagnoza głównych potrzeb Mieszkańców, takich jak naprawa 

i utwardzenie dróg gminnych, położenie chodników i ciągów ro-
werowo pieszych, polepszenie dostępu do służby zdrowia, roz-
budowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, oświetle-
nie ulic, a także podniesienie poziomu nauczania i działanie na 
rzecz rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. Zadań jest masa. 

Postanowiliśmy najpierw zająć się kwestią dróg. Zapropono-
wałem żeby kwota przeznaczona przez dane Sołectwo z nowo
ustanowionego funduszu sołeckiego na drogę wybraną przez 
Mieszkańców tego sołectwa zostanła uzupełniona jeden do jed-
nego kwotą z budżetu Gminy. Propozycja ta spotkała się z du-
żym zainteresowaniem zarówno Sołtysów, jak i Mieszkańców. 
Z mojej inicjatywy skierowaliśmy również dodatkowego pra-
cownika do stałego nadzoru wykonywanych napraw. Chcemy 
mieć pewność, że drogi zostaną prawidłowo wyremontowane 
i będą służyć przez długie lata. Dotychczas zadania te społecznie
wykonywali Sołtysi ze zbyt małym wsparciem Urzędu.

To bardzo ambitne plany.
To prawda, ale przy tak dużym zaangażowaniu Sołtysów

i Mieszkańców oraz odpowiednim podejściu władz Gminy pla-
ny te są wykonalne. Najbliższą ludziom jednostką organizacyj-
ną Gminy jest Sołectwo. To ono ma realny wpływ na konkretne 
działania. Trzeba z tego skorzystać. Władza w gminie należy 
do ludzi. Mieszkańcy wybrali na swoich przedstawicieli Wójta 
i Samorząd właśnie po to, by ci realizowali potrzeby lokalnej
społeczności. W naszej gminie społeczność ta jest stosunkowo 
niewielka, dlatego łatwiej jest poznać jej potrzeby i z nią współ-
pracować.

Wspomniał Pan też o GOPS-ie.
Tak, świetnie współpracuje mi się z panią kierownik GOPS-u.

W maju brałem udział w szkoleniu „Instrumenty wsparcia i pro-
mocji samorządów przyjaznych rodzinie”. Ten nowy projekt 
unijny ma służyć zwiększaniu dostępności usług społecznych
dla rodzin. Może nastąpić przekształcenie GOPS-u w Centrum 
Usług Społecznych . Nowa jednostka mogłaby realizować zada-
nia GOPS-u oraz oferować powszechnie dostępne usługi spo-
łeczne bez wywiadu środowiskowego i decyzji administracyj-
nej. Mogłaby prowadzić pracę środowiskową szerzej rozumianą 
niż praca socjalna, diagnozować potrzeby społeczne i zgrywać 
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BOHDAN NOWOSIELSKI
je z możliwościami CUS-u, organizacji pozarządowych, fundacji 
i irm świadczących różnorodne usługi. Finansowanie działań 
CUS-u mogłoby pochodzić z wielu kierunków – z grantów, fun-
duszy unijnych, dotacji państwowych i samorządowych. Mogła-
by być również współ inansowana przez osoby zainteresowane 
świadczonymi usługami. Centrum Usług Społecznych stanowi-
łoby wyjście naprzeciw bardzo szerokim potrzebom Mieszkań-
ców.

Oprócz tego realizuję zadania związane ze sprawami obron-
nymi i obrony cywilnej. W czerwcu uczestniczyłem w szkole-
niu z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
Współuczestniczę również w opracowywaniu wieloletnich 
programów inwestycyjnych, strategii rozwoju gminy, planów 
przestrzennego zagospodarowania gminy oraz koncepcji urba-
nistycznych. Wkrótce też, zgodnie z oczekiwaniami Mieszkań-
ców, przystąpimy do opracowywania planów przestrzennego 
zagospodarowania miejscowości. W tym wszystkim staram się 
stawiać na zrównoważony rozwój człowieka w środowisku.

Co to oznacza?
Zrównoważony rozwój to taki, w którym nie działa się kosz-

tem przyszłych pokoleń, o który to możemy zadbać zarówno na 
poziomie Gminy, jak i pojedynczego gospodarstwa domowego. 
Mieszkając na wsi mamy ogromne możliwości zadbania o zdro-
wie i bezpieczeństwo nas samych i naszej planety. Możemy na 
przykład zrobić sobie w ogrodzie warzywnik, posadzić kilka 
krzewów owocowych, a przy tym zrezygnować z oprysków 
- i już przynajmniej w tym aspekcie życia będziemy działać 
w sposób bardziej zrównoważony. To również zagospodarowa-
nie odpadów biodegradowalnych poprzez ich kompostowanie.

A czy Pan osobiście działa na rzecz zrównoważonego rozwoju?
Staram się. Oprócz czynności na poziomie gminnym, razem 

z żoną od lat staramy się myśleć w kategoriach zrównoważo-
nego rozwoju także na własnym podwórku. Posiadamy własne 

warzwa i owoce, więc latem jemy świeże warzywa z grządki
i owoce prosto z krzewu, a zimą otwieramy przetwory, które
z tych warzyw i owoców robimy latem. Dzięki temu mamy pew-
ność, że nie szkodzimy sobie tym, co spożywamy. Od niedawna
hodujemy też własny drób. Staramy się nie jeść wieprzowiny 
i wołowiny, ponieważ jesteśmy świadomi, jak ogromny ślad
pozostawia na środowisku hodowla przemysłowa świń i krów. 
Chodzi także o to, by starać się zużywać wszystko, co się wypro-
dukowało lub kupiło. 

Ma Pan czworo dzieci, prawda?
Tak – Maćka, Wojtka, Basię i Małgosię. Wojtek z żoną i córka-

mi, miłośniczkami zwierząt, mieszka w naszej Gminie. Z kolei
Maciek z rodziną mieszka w Anglii, ale też planuje przeprowa-
dzić się do Żelechowa. Basia właśnie skończyła studia językowe
i stawia pierwsze kroki jako tłumaczka, a najmłodsza, Małgosia,
jeszcze się uczy.

Znajduje Pan czas na zajęcia niezwiązane z pracą?
Zawsze trzeba znaleźć czas na relaks. Teraz najczęściej od-

poczywam, rozmawiając z ludźmi, czy to w gronie rodzinnym, 
czy wśród znajomych. Gdy mam więcej czasu, czytam literaturę 
podróżniczą i historyczną, dużą przyjemność sprawia mi pozna-
wanie kuchni różnych krajów. Bardzo lubię dyskutować, zawsze
służę radą w kwestii ogrodnictwa. Najwięcej jednak staram się 
rozmawiać o naszej małej ojczyźnie. By dobrze służyć Miesz-
kańcom, konieczne jest poznawanie najróżniejszych pomysłów
i punktów widzenia. Chciałbym bardzo współuczestniczyć w re-
alizacji potrzeb i aspiracji naszej społeczności.

Rozmawiał Dariusz Dąbrowski

Zastępca Wójta - Bohdan Nowosielski
przyjmuje interesantów w poniedziałki,
w godzinach 15:00-17:00 po wcześniejszym
zapisaniu się w kancelarii urzędu.

RUSZA REMONT DOMU KULTURY

Prace związane z remontem zabytko-
wego dworku pełniącego funkcję Domu 
Kultury zlokalizowanego przy ul. War-
szawskiej 27 w Żabiej Woli zostały roz-
poczęte. Wójt Gminy przekazał 19 lipca 
br. teren budowy wykonawcy wyłonio-

nemu w trybie przetargu 
nieograniczonego - irmie
LUKSOR Sp. z o.o.

Zadanie inwestycyjne re-
alizowane będzie w dwóch 
etapach. Zakres remontu
zaplanowanego na 2019
rok obejmuje: wykonanie
izolacji przeciwwilgocio-
wej ścian fundamentowych
zewnętrznych, remont in-
stalacji elektrycznej oraz
sanitarnej, a także remont 
toalety oraz dostosowanie
jej dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Zakończenie 
prac planowane jest w październiku br.

Na realizację w/w inwestycji Gmina Żabia Wola otrzymała 
pomoc inansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego 
dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyj-
nego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Wyso-
kość do inansowania to kwota blisko 350 tys. zł.
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INWESTYCJE
BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W RAMACH
PROGRAMU MALUCH+

Budowa gminnego ż łobka coraz bliż ej. Przedstawiamy pro-
pozycję zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul.
Spó łdzielczej w Żabiej Woli (działki o numerach ewidencyjnych: 
11/5, 11/6 i 11/7, gdzie już  wkró tce zostanie wybudowany 
ż łobek.

Nadmieniamy, ż e Gmina Żabia Wola otrzymała w 2019 r. 
do inansowanie (1,1 mln zł) z Programu „MALUCH+”, Edycja 
2019, na budowę gminnego ż łobka w miejscowoś ci Żabia Wola 
ul. Spó łdzielcza. Żłobek dla 50 dzieci będzie posiadał zaplecze 
kuchenne i gospodarcze oraz w sąsiedztwie plac zabaw dla na-
szych maluchó w. W najbliż szym czasie ogłosimy przetarg na za-
projektowanie i wybudowanie z wyposażeniem obiektu .

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Gmina podpisała umowy na bież ące utrzymanie dró g o na-
wierzchni gruntowej w miejscowoś ciach: Władysławó w,
Siestrzeń , Przeszkoda, Zalesie, Jó ze ina, Musuły, Wycinki Osow-
skie, Kaleń , Huta Żabiowolska, Żelechó w, Ojrzanó w, Ojrzanó w 
-Towarzystwo, Kaleń -Towarzystwo, Pień ki Zarębskie, Lisó wek, 
Zaręby, Nowa Bukó wka, Stara Bukó wka, Bieniewiec, Grzymek, 

Słubica A, Słubica B, Słubica-Wieś , Słubica Dobra, Grzmiąca,
Oddział, Bolesławek, Pień ki Słubickie, Rumianka, Ciepłe, Sku-
ły, Bartoszó wka, Grzegorzewice, Lasek, Piotrkowice, Redlanka,
Osowiec, Petrykozy, Żabia Wola, Jastrzębnik. Firmy wykonaw-
cze to P.H.U. „MONA” Monika Jó ź wiak oraz P.H.U. JAREX Jarosław 
Dąbrowski. Wó jt Gminy Piotr Rybka osobiś cie kontruje jakoś ć  
pracy wykonawcó w odpowiedzialnych za realizację przedmio-
towego zadania inwestycyjnego.
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INWESTYCJE

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Gmina Żabia Wola wyłoniła
wykonawcó w inwestycji pn. Bu-
dowa oś wietlenia ulicznego na
terenie Gminy. W najbliż szym
czasie nowe oś wietlenie ulicz-
ne powstanie w Żelechowie - ul.
Chełmoń skiego oraz Ojrzanowie-
-Towarzystwo - ul. Długa. Za realizację tej inwestycyji odpowia-
da Firma Elektryczna Usługi Elektryczne Adam Adamski z sie-
dzibą w Żyrardowie. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego powierzono natomiast irmie PROTECH Bogdan
Perka z siedzibą w Warszawie. Wykonawcy wyłonieni zostali
w wyniku postępowań  o udzielenie zamó wienia publicznego
prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze”: jak ubiegać się o do inansowanie 
na terenie gminy Żabia Wola ?- Marcin Tylczyński, Kierownik Re-
feratu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, o realizacji progra-
mu na terenie Gminy Żabia Wola.

W ciągu najbliższych 10 lat rząd planuje przeznaczyć ponad 
100 mld zł. na realizację Programu „Czyste powietrze”, którego 
głównym celem jest walka z największymi trucicielami powie-
trza, jakim są przestarzałe kotły na paliwa stałe i piece. Program 
oferuje różne formy wsparcia dla osób planujących termomoder-
nizację swoich domów oraz wymianę przestarzałych kotłów na 
paliwa stałe.

Adresowany jest do osób izycznych będących właścicielami 
i współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielone-
go w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą, którzy chcą ocieplić swoje budynki i zacząć korzystać 
z odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej tj. kolekto-
rów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej, tzw. domowej elek-
trowni słonecznej.

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać także osoby, 
które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzin-
nego, nawet jeśli budynek ten nie został jeszcze przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania. W przypadku domów, które dopiero 
powstaną, wnioskodawcy mogą starać się o uzyskanie wsparcia 
na zakup i montaż źródeł ciepła, które spełniają warunki tech-
niczne wskazane w Programie.

Możliwość skorzystania z poszczególnych form wsparcia, do
których należą: bezzwrotna dotacja, preferencyjna pożyczka i po-
datkowa ulga termomodernizacyjna, uzależniona jest od wysoko-
ści miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy (właściciela domu).

Osoby, które zamierzają złożyć wniosek o do inansowanie mu-
szą pamiętać, że do tego czasu nie mogą ponieść żadnych wydat-
ków związanych z przedsięwzięciem, na które zamierzają uzy-
skać wsparcie inansowe (daty wystawienia wszystkich faktur
muszą być późniejsze niż data złożenia wniosku).

Mieszkańcy Gminy, którzy obawiają się, że skomplikowany 
proces aplikowania o środki w ramach Programu „Czyste powie-
trze” może okazać się dla nich trudny lub nie do końca zrozumia-
ły mogą skorzystać z pomocy pracowników Referatu Pozyskiwa-
nia Środków Zewnętrznych.

Dzięki porozumieniu, zawartym z Ministrem Środowiska Hen-
rykiem Kowalczykiem i Prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anną Ewą Król od 20
lipca br. pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrz-
nych mogą przyjmować wnioski o do inansowanie, oceniać je,
a następnie przekazywać do Wojewódzkiego Funduszu w celu
zatwierdzenia wnioskowanej kwoty do wypłaty. Cały proces ob-
sługi wniosków o do inansowanie został maksymalnie skrócony.

Dodatkowo mieszkańcy korzystający z dedykowanego miejsca
komputerowego objęci są stałą i bezpośrednią opieką Agnieszki
Dąbrowskiej - pracownika Referatu do spraw Czystego Powie-
trza.

Wypełnienie wniosku o do inansowanie wraz z analizą wszyst-
kich niezbędnych załączników wymaga poświęcenia minimum
dwóch godzin, dlatego też zachęcam do wcześniejszego kontaktu
i umówienia się na odpowiadającą Państwu datę spotkania. Zapi-
sy pod numerem telefonu: +48 46 857 81 81 wew. 30 lub przez
e-mail: fundusze@zabiawola.pl

Wszystkich zainteresowanych do inansowaniem na termomo-
dernizację domu lub wymianę dotychczasowych źródeł energii
na ekologiczne zachęcamy do kontaktu z Referatem PŚZ Urzędu
Gminy. Na początku września 2019 r. zorganizowane zostanie ko-
lejne szkolenie, w którym udział zapowiedziała Pani Anna Król,
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

MAMY NOWEGO KIEROWNIKA W ARIMR

NASI RADNI  UZUPEŁNIENIE

Nowym kierownikiem w Biurze 
Powiatowym Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Gro-
dzisku Mazowieckim została miesz-
kanka naszej Gminy, pani Małgorzata 
Szymań ska-Suchecka.

Serdecznie gratulujemy!

Krzysztof Janusz Marczewski - Okręg Wyborczy nr 15
„Jestem bezpartyjny i zdecydowanie odcinam się od upartyj-

niania Samorządu, bo dojenie krowy ma sens, a bez znaczenia
jest, czy to będzie polska czerwona, czy holsztyńsko-fryzyjska.”
- K.J. Marczewski
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ESTETYCZNE ORAZ FUNKCJONALNE
Dobiegły końca prace nad przygotowaniem koncepcji urba-

nistycznych centrów miejscowości: Żabia Wola, Skuły-Barto-
szówka, Żelechów - Ojrzanów-Towarzystwo oraz Ojrzanów. Cel 
projektu to uzyskanie efektu spójnego i estetycznego otoczenia 
z uwzględnieniem wymogów komunikacyjnych, rekreacyjnych 
i usługowych.

Zaprezentowane propozycje zostały różnie przyjęte - od 
sprzeciwu w Żabiej Woli po dużą aprobatę w Skułach, zakres 
koncepcji zawęził się do głównych ciągów komunikacyjnych 
przestrzeni publicznej dróg powiatowych z wyłączeniem dzia-
łek prywatnych. Mieszkańcy nie oczekują miejskiej siatki ulic, 
lecz typowo osiedlowych układów komunikacyjnych opartych 
o system ulic ślepych (sięgaczy), które zapewniają skróty dla 
pieszych i rowerzystów. Wiąże się to z ingerencją w tereny pry-
watne, co z kolei wymaga szczegółowych konsultacji i negocja-
cji z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

Przestrzeń dróg powiatowych została zaprojektowana 
w oparciu o trzy zasadnicze kryteria: funkcjonalność, estety-
kę i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Koncepcja przewiduje 
jednolite estetycznie pierzeje ulic pozostawiając swobodę za-
gospodarowania działek pod względem funkcjonalnym. Place 
centralne zostały zaprojektowane z uwzględnieniem zmian 
nawierzchni drogi (posadzki placu), jak również charakteru za-
budowy wokół nich (wprowadzenie zabudowy niekubaturowej 
i małej architektury nadającej jednolity charakter estetyczny 
danemu centrum). Elementy architektoniczne uzupełni zieleń 
w formie naturalnej i kształtowanej (żywopłoty i klomby). 

Ważny element koncepcji to podniesienie standardów bez-
pieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów. Nowe 
ronda mają wykluczyć niebezpieczne skrzyżowania i spowolnić 
ruch pojazdów już na wjeździe do centrów miejscowości. Takie 
rozwiązanie ma też zablokować nielegalny ruch TIR-ów, jaki od-
bywa się mimo bezwzględnego zakazu. 

Żabia Wola
Zasadniczym elementem projektu jest plac oparty na geo-

metrii łuku drogi powiatowej i towarzyszące mu zadaszenie 
ujednolicające formę architektoniczną. Zadaszenie to pozwa-
la dowolnie zagospodarować nieruchomości znajdujące się za 
nim. Istotny element kompozycji urbanistycznej stanowi wieża 

zegarowa, będąca dominantą przestrzenną widoczną dla poru-
szających się ulicami Warszawską i Główną. Niestety spotkała 
się ona z dużym sprzeciwem właścicieli nieruchomości centrum
Żabiej Woli.

Skuły
Tutaj projekt został przyjęty z dużą dozą aprobaty i objął on

swoim zakresem największy obszar terenu. Poza głównym ele-
mentem koncepcji: placem na osi kościół-szkoła, uwzględniano 
obiekty usługowe, sportowe i ścieżki pieszo-rowerowe, jak rów-
nież podniesienie bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej 
przebiegającej między najważniejszymi obiektami tej miejsco-
wości, kościoła i szkoły. Założono także wykonanie zamiennego
projektu rozbudowy szkoły podstawowej w Skułach.

Żelechów – Ojrzanów
Choć opracowywane oddzielnie składają się na jedno wydłu-

żone centrum. Od strażnicy OSP, przez plac kościelny po szkołę 
podstawową w Ojrzanowie. Projekt zakłada rewitalizację placu
przy kościele w Żelechowie, wyznaczenie terenów pod funk-
cje usługowe oraz likwidację niebezpiecznego skrzyżowania 
ulic Chełmońskiego i Tarczyńskiej. Propozycja przeniesienia
głównego ruchu samochodowego na tyły kościoła niewątpli-
wie podniosłaby poziom bezpieczeństwa w centrum Żelecho-
wa, spotkała się ona jednak z różnymi ocenami mieszkańców.
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Priorytetem w Ojrzanowie jest podniesienie bezpieczeństwa 
ruchu na drodze powiatowej w rejonie szkoły i wzdłuż ulicy 
Tarczyńskiej. Na terenach przy szkole zaproponowano rondo 
oraz zalew jako ważny element krajobrazu. 

Równolegle z pracami zespołu architektów Cz. Bieleckiego, 
indywidualne spotkania z mieszkańcami odbywał T. Drelichow-
ski, który zbierał od mieszkańców konkretne propozycje układu 
dróg, miejsc zabudowy i jej charakteru. 

Wspólna przestrzeń w skali urbanistycznej nie jest tematem 
prostym, nic więc dziwnego, że konsultacje społeczne wywołały 
wiele emocji. Należy jednak pamiętać, że nigdy wcześniej zagad-
nienia planowania przestrzennego i urbanistycznego nie były 
poruszane w tak szerokiej i bezpośredniej dyskusji z mieszkań-
cami. 

Materiały dotyczące koncepcji urbani-
stycznych centrów miejscowości Gminy 
zostały udostępnione w Domu Kultury 
w Żabiej Woli. Można je oglądać od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy pla-
cówki oraz na stronie internetowej Urzę-
du Gminy www.zabiawola.pl w zakładce: 

„Aktualności” lub po zeskanowaniu fotokodu, który znajduje się 
obok.
[https://www.zabiawola.pl/1399,koncepcje-urbanistyczne-
?tresc=8005 ]

CENTRA NASZEJ GMINY

y
y 

PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH
W ŻABIEJ WOLI

W drugiej połowie lipca roz-
poczęła się budowa ul. Ślas-
kiego i ul. Krańcowej w Żabiej Woli. 

Przekazanie terenu wykonawcy przedmiotowego zadania inwe-
stycyjnego - irmie MABAU, w którym uczestniczyli m.in. Wójt 
Gminy Piotr Rybka oraz Radny p. Tomasz Kujawa nastąpiło 17 
lipca 2019 r.

W ramach prowadzonych prac budowlanych na obu drogach 
ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5 m. 
Istniejące rowy otwarte i kryte oraz zjazdy zostaną wypro ilo-
wane i wyremontowane. Ponadto z prawej strony ul. Ślaskiego 
wybudowany zostanie chodnik z kostki betonowej o szeroko-
ści 2 m, zaś po lewej stronie ulicy pobocze o szerokości 1,5 m 
z destruktu. Przy ul. Krańcowej powstaną pobocza z destruktu 
o szerokości 0,80 m, natomiast na połączeniu przedmiotowego 
ciągu komunikacyjnego z drogą powiatową - ul. Główną pobo-
cze z kruszywa łamanego.

Na realizację tej inwestycji Gmina Żabia Wola pozyskała do-
inansowanie w wysokości 845 852,00 zł w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych.

STOP AZBESTOWI

Wojewó dzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał 
Gminie Żabia Wola dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Z do inansowania będą 
mogli skorzystać  właś ciciele 22 nieruchomoś ci zlokalizowanych na terenie Gminy Żabia Wola, 
któ rzy do koń ca marca br. złoż yli do Urzędu Gminy stosowne wnioski. Mieszkań cy otrzy-
mają zwrot częś ci wydatkó w poniesionych na demontaż , zbieranie, transport i unieszkodli-
wianie odpadó w zawierających azbest. Wysokoś ć  do inansowania dla każ dego właś ciciela 
nieruchomoś ci moż e wynieś ć  maksymalnie 7 173,00 zł, co stanowi do 30 % kosztó w kwali i-
kowanych. Pozyskanie do inansowania jest wynikiem ś cisłej wspó łpracy pracownikó w Refera-
tu Pozyskiwania Środkó w Zewnętrznych oraz Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
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WAŻNE WYDARZENIA
FESTYN ŻABIOWOLSKI

W dniu 30 czerwca 2019 odbył się w naszej Gminie doroczny 
Festyn Żabiowolski. Gwiazdami pleneru byli Cezary Żak i Artur 
Barciś  – doś wiadczony duet z seriali „Miodowe lata” i „Ranczo”. 
Na scenie wystąpił takż e bardzo dynamiczny, młody zespó ł 
grający stylizowaną, folkową muzykę pogranicza m.in. Polski, 
Słowacji, Węgier, Ukrainy – Karczmarze. W tym roku impre-

zie przyś wiecała piękna idea pomocy młodemu Mieszkań cowi 
Gminy - Piotrusiowi Dobrowolskiemu, któ ry od urodzenia cier-
pi na mó zgowe poraż enie dziecięce. Dzięki UKS Orlik Jó ze ina, 
któ ry przekazał na licytację piłkę z podpisem Roberta Lewan-
dowskiego, udało się zebrać  ponad 7000 zł.

Wspaniały występ dały absolwentki gimnazjum, a rewela-
cją wieczoru okazał się zespó ł Somgorsi-bis, któ rzy porwali 
wszystkich do tań ca.

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

Na 1 czerwca Dom Kultury przygotował moc atrakcji: kon-
kursy, animacje (Teatr Forma), występ iluzjonisty Konrada Mo-
dzelewskiego. Wytąpiły też  nasze zespoły na co dzień  działające 
pod egidą Domu Kultury. Straż acy z OSP Skuły przygotowali za-
bawę w pianie i zwiedzanie wozu straż ackiego. Ponadto moż na 
było podziwiać  zmagania gminnych unihokeistó w, piłkarzy 
i zawodnikó w taekwondo i samodzielnie spró bować  sił w tych 
dyscyplinach. Goś ć mi wydarzenia była grupa motocyklowa 
„Wolf Pack” z Niemiec propagująca akcję „Motoserce”- zbió rka 
krwi dla dzieci.

PIKNIK BEZDOMNIAKÓW ŻABIOWOLSKICH

W Sielskiej Osadzie Firleje 2 czerwca br. odbył się Charyta-
tywny Piknik Bezdomniaków. Zgromadził wszystkich, któ rym
los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Serdecznie dziękuje-
my za wszystkie dary i szczodrą pomoc, a przede wszystkim za
domy dla naszych podopiecznych.

PIKNIK Z WOLONTARIATEM

W połowie maja odbył się kolejny: 6. Piknik z Wolontariatem, 
organizowany przez Centrum Wolontariatu przy GOPS w Żabiej 
Woli. Motywem przewodnim tegorocznego przedsięwzięcia 
była zbió rka pieniędzy na rzecz chorego długotrwale Piotrusia. 
Dzięki Pań stwa ż yczliwoś ci i hojnoś ci zebrano kwotę 3 797,14 zł.
Pieniądze będą przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca.
Piknik spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem Mieszkań-
ców, co szczególnie ucieszyło organizatorów, którzy oceniają ż e 
takie wydarzenia integrują społecznoś ć  lokalną, dają moż liwoś ć  
atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, ponadto pokazują, iż
wspó lny – szlachetny cel, jednoczy Mieszkań có w naszej Gminy. 
Zapraszamy za rok.
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KULTURA
WAKACYJNA PRZYGODA Z DOMEM KULTURY

W dniach 24 – 28.06.19 dla młod-
szych ucznió w szkoły podstawowej 
zorganizowane zostały pó łkolonie 
wyjazdowe „Wakacyjna Przygo-
da”. W poniedziałek przenieś liś my 

się w przeszłoś ć  do czasó w prehistorycznych, za sprawą 
dinozauró w z Kołacinka. We wtorek Kolejka Wąskotorowa 
z Sochaczewa zawiozła nas do Puszczy Kampinoskiej na pik-

nik. We ś rodę odwiedziliś my warszawską Staró wkę i Muzeum 
Bursztynu gdzie udało nam się zrobić samodzielnie bransoletki. 
Czwartek to kolejny dzień  w Warszawie – tym razem w Muzeum 
Wojska Polskiego i na Tarasie Widokowym Pałacu Kultury i Na-
uki. Ostatniego dnia zwiedziliś my posiadłoś ć  Marii Walewskiej 
w Walewicach. Każ dy miał okazję powitać  łagodne konie ze staj-
ni walewickich, któ rych historia sięga dwóch wiekó w wstecz. 
Cieszy nas uś miech na buziach uczestnikó w naszej Wakacyjnej 
Przygody.

MALOWANE LATO Z BIBLIOTEKĄ

 W pierwszej połowie lipca Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Żabiej Woli oraz Ma-
zowiecki Instytut Kultury zaprosili dzie-
ci i młodzież z terenu Gminy do udziału 
w warsztatach plastycznych zorganizo-
wanych w ramach projektu animacyjno-
-edukacyjnego „Malowane lato”. W trakcie 
zajęć młodzież miała okazję poznać trady-

cyjne oraz nowe, nietypowe techniki plastyczne.
Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzy-

mał dyplom. Zorganizowana została także wystawa prac
plastycznych wykonanych w czasie zajęć. Pięć najwyżej oce-
nionych prac zostanie zaprezentowanych na wystawie zor-
ganizowanej w Mazowieckim Instytucie Kultury.
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OŚWIATA
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO 2018/2019

W dniu 19 czerwca 2019 r. w szkołach podstawowych i gim-
nazjum odbyły się uroczystoś ci zakoń czenia roku, w któ rych
uczestniczył pan Piotr Rybka, Wó jt Gminy Żabia Wola.
Uroczystoś ci te były szczegó lnie waż ne i podniosłe dla Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, gdzie swoją ka-
rierę zawodową koń czyła wieloletnia Dyrektor Szkoły pani Bar-
bara Gradkowska oraz dla Gimnazjum im. Jó zefa Chełmoń skiego 
w Jó ze inie, któ re w wyniku reformy koń czy działalnoś ć . Z tej 
okazji w Gimnazjum nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy 
oraz sztandaru szkoły na ręce pana Wó jta. Poza świadectwami 
zostało rozdane wiele dyplomó w, podziękowań  - zaró wno dla 
zdolnych ucznió w, jak i prowadzących ich nauczycieli. Natomiast 
najlepszy uczeń , Bartosz Woź niak, absolwent klasy 3a gimna-
zjum, otrzymał Nagrodę Wó jta za uzyskanie najwyż szego wyni-

ku w szkole w roku szkolnym
2018/2019. Szczegó łowe 
informacje dotyczące dzia-
łalnoś ci placó wek oś wia-
towych, wynikó w egzaminó w
ó smoklasisty/ gimnazjalne-
go oraz udziału i wynikó w
w ró ż nych konkursach –
zostaną zaprezentowane
w wymaganej prawem In-
formacji o stanie realizacji
zadań  oś wiatowych Gminy 
Żabia Wola w roku szkolnym 
2018/2019, któ ra zostanie
sporządzona po zgodnym
z harmonogramem zakoń-
czeniu roku szkolnego.

WYGRANA
W KONKURSIE
„ZBIÓRKA 
MAKULATURY”

Szkoła Podstawowa im.
Kawaleró w Orderu Uś miechu
w Jó ze inie już  po raz trzeci zajęła
trzecie miejsce w wojewó dztwie
mazowieckim, w konkursie
„Zbió rka makulatury” za zebra-
nie łącznie 20 ton „papierowych
ś mieci”. Gratulujemy.

KOMPUTERY DLA OŚWIATY

W 2018 roku Gmina Żabia Wola podpisała umo-
wę o powierzenie grantu z fundacją Legalna Kultura 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Umowa dotyczyła realizacji pro-

jektu grantowego Ja w Internecie czyli przeprowadzenia cyklu 
bezpłatnych szkoleń dla osób dorosłych z dwóch zakresów tema-
tycznych – Moje inanse i transakcje w sieci oraz Kultura w sieci.

Korzyścią wynikającą z przystąpienia Gminy do projektu, 
było nie tylko przeszkolenie mieszkańców, ale również zakup 
z funduszy Programu sprzętu komputerowego, który zgodnie 
z wytycznymi po zakończeniu szkoleń miał tra ić do gminnych 

placówek oświatowych. Tak tez się stało! Wsparcie sprzętowe 
w postaci zestawów komputerowych z rąk Wójta Gminy Piotra
Rybki odebrała dyrekcja następujących placówek: Szkoły Pod-
stawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe inie, Szkoły 
Podstawowej im.
Marii Kownac-
kiej w Skułach,
Szkoły Podsta-
wowej im. Stefa-
nii Dziewulskiej
w Ojrzanowie
oraz Przedszko-
la Leśna Kraina
w Żabiej Woli.

KONKURSY NA DYREKTORÓW

W czerwcu zostały przeprowadzone dwa konkursy na 
dyrektoró w szkó ł podstawowych: Szkoły Podstawowej im. 
Kawaleró w Orderu Uś miechu w Jó zefinie oraz Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Skułach. Komisje konkursowe 
składające się z 11 osó b (przedstawiciele kuratorium oś wiaty, 
związkó w zawodowych, rad pedagogicznych, rad rodzicó w 
oraz organu prowadzącego) wyłoniły dwó ch kandydató w, 
któ rym stanowisko dyrektora zostanie powierzone od 
1.09.2019 r.  Nowym Dyrektorem placówki w Skułach będzie 
pani Dominika Brzezińska; w Józefinie funkcję Dyrektora na-
dal pełnić będzie pani Marzena Pytlak.
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SPORTSPORT

MISTRZOSTWA POLSKI KOLUCHSTYL  
MEDALE DLA NASZYCH

18 maja br. odbyły się Mistrzostwa Polski Koluchstyl 2019. 
Nasi sportowcy powró cili jako zwycięzcy: Wojciech Nowosielski 
wywalczył srebrny medal w kategorii Senior waga +100 kg i za-
kwali ikował się do kadry narodowej na Mistrzostwach Świa-
ta w Mongolii 2019, Jakub Szalacha zdobył srebro w kategorii 
Kadet 80 kg, a Mikołaj Granica – brąz w kategorii Kadet 50 kg. 
Radosław Stankiewicz zajął zaś  5 miejsce w kategorii Młodzik 
25 kg. Wó jt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka, któ ry od lat angaż uje 
się w popularyzację sportu i zdrowego trybu ż ycia w trakcie Mi-
strzostw odebrał z rąk Wiesława Kolucha dyplom „Przyjaciela 
dyscypliny”.

 PUCHAR WÓJTA

18 maja na Orliku w Józe-
inie odbyła się X edycja Tur-

nieju Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Żabia Wola. 
W rywalizacji udział wzięły 
drużyny złożone z miesz-
kańców, którzy zmierzyli się ze sobą w czterech kategoriach: 
klasy 3-5 SP, klasy 6-8 SP, gimnazjum + liceum, open. Wszystkie 
spotkania poprowadził sędzia MZPN, Krzysztof Dziedzic.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Piotr 
Rybka oraz współorganizator turnieju Sławomir Domański. 
Bardzo miłą niespodziankę sprawił również, goszczący na tur-
nieju, Senator RP Konstanty Radziwiłł, przekazując dla najlep-
szych zawodników specjalnie ufundowane puchary.

W puli nagród dla uczestników turnieju oprócz pucharów 
i dyplomów, znalazła się również piłka nożna z autografem 
Roberta Lewandowskiego. Mecze były bardzo emocjonujące 
i pełne sportowej rywalizacji. Potyczki ku uciesze publiczności, 
zgromadzonej na trybunach, ob itowały w liczne bramki.

Najlepszymi zawodnikami Turnieju zostali: Kacper Lipiński 
z UKS ORLIK JÓZEFINA, Leon Falecki z UKS ORLIK JÓZEFINA, 
Maciej Wiśniewski z drużyny SZYBKIE BUZUNY oraz Robert Bo-
rowski z OSP SKUŁY. Tytuł Króla Strzelców Turnieju otrzymał
zdobywca 5 bramek, SZYMON RÓŻYCKI (GUMISIE).

Przebieg meczów oraz klasy ikacja końcowa dostępna jest 
w formie tabel na www.dkzabiawola.pl 

DZIKI ZACHÓD W RUMIANCE

W dniach 14-16 czerwca 2019r na terenie gminy Żabia Wola 
w miejscowości Rumianka odbyły się jak co roku zawody jaz-
dy konnej w stylu western takich organizacji jak Polish Quarter 
Horse Association i organizacji światowej National Reining Hor-
se Association

Zawody odbyły się pod nazwą Ez Ranch Summer Show.
Podczas tegorocznych zawodów rozgrywane były konkuren-

cje techniczne jak również bardzo widowiskowa konkurencja 
Reining, która wymaga od konia i jeźdźca dużej współpracy.

Zawodnicy rywalizowali w poszczególnych konkurencjach 
i mieli możliwość uzyskania kolejnych punktów, aby zdobyć 
kwali ikacje do tegorocznych inałów mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Tarnowie pod Krakowem.

Pogoda dopisała. Atmosfera, rywalizacja, emocje wszystko to 
można było dostrzec podczas trwania tegorocznych zawodów. 
Zjechali się zawodnicy z całej Polski, a wśród nich startujący 
w konkurencji Reining, mieszkaniec naszej gminy pan Robert 
Gajda, który jest czołowym zawodnikiem i trenerem w tej kon-
kurencji w naszym kraju.

Serdeczne podziękowania organizatorom, sponsorom, patro-
nom medialnym, oraz uczestnikom.

Mamy nadzieję, że ten cykl wydarzeń sportowych na terenie
naszej gminy uda się utrzymać przez kolejne lata. Jest to dobra 
reklama naszej gminy dla przyjezdnych zawodników i ich ro-
dzin z całej Polski.
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CIEKAWE MIEJSCA  GRZEGORZEWICE
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP SKUŁY LAUREATEM FLORIANÓW 2019!

Pod koniec maja odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkur-
su Floriany 2019 w Otrębusach w czasie, której wręczone zosta-
ły Strażackie Oscary za Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności 
Lokalnych.

Kapituła Konkursu przeanalizowała i oceniła 256 zgłoszeń 
z całej Polski, spośród których nominowała 49 najlepszych i naj-
ciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez OSP samodzielnie 
i wraz z partnerami. Najwięcej, bo po 8 nominacji, przyznano 
w kategorii VII „Kultura i tradycja” oraz w kategorii VI „Sport, 
rekreacja i turystyka”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach została nominowana 
do strażackiego Oscara właśnie w kategorii „Kultura i tradycja”
za organizację XX Listopadowego Złazu Niepodległościowego 
(jako inicjatywa zrealizowana samodzielnie). Projekt naszej 
jednostki został ostatecznie uznany za najlepszą z inicjatyw 
zgłoszonych w tej kategorii.

Jako Laureat Konkursu Floriany 2019 OSP Skuły wraz ze 
statuetką otrzymała od Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę pieniężną w wysoko-
ści 1000 zł z przeznaczeniem na sprzęt i umundurowanie oraz 
agregat prądotwórczy ufundowany przez Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzika.

PODIUM DLA NASZYCH STRAŻAKÓW

Wielkie gratulacje dla obu naszych Jednostek Strażackich: 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skułach, które 16 czerwca br. stanęły na zwycię-
skim podium Zawodów Sportowo- Pożarniczych Jednostek OSP 
w Chlebni.

Najlepszą drużyną męską (grupa A) podobnie, jak w ubie-
głym roku została drużyna z OSP Żelechów, drugie miejsce zajęli 
druhowie z OSP Skuły, zaś trzecie przedstawiciele OSP Jaktorów.

W grupie kobiet (grupa C) zwyciężyły druhny z OSP Skuły, na-
tomiast drużyna z Żelechowa, zajęła miejsce drugie. Pozostałe
jednostki z terenu Powiatu Grodziskiego nie wystawiły swoich 
drużyn w tej kategorii.

Również członkowie naszych Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych odnieśli na zawodach powiatowych sukcesy. MDP 
z OSP Skuły wystawiła na zawodach powiatowych 3 drużyny:
chłopięcą, mieszaną oraz dziewczęcą, zaś MPD z OSP Żelechów, 
która po raz pierwszy brała udział w tego typu zawodach jedną
drużynę mieszaną.

Zarówno zespół dziewcząt, jak i chłopców z MDP Skuły zajęły 
w swej kategorii pierwsze miejsca, zaś drużyny mieszane MDP
z naszych jednostek (które były klasy ikowane, jako drużyny 
chłopięce), zajęły odpowiednio II miejsce – drużyna ze Skuł i III 
miejsce drużyna z Żelechowa.

Naszym Strażakom życzymy dalszych sukcesów!

STRAŻACY ZAWSZE GOTOWI DO POMOCY

Nasi Strażacy zawsze gotowi, 
by nieść pomoc. Tym razem 
OSP Żelechów zaangażowała 
się w zbiórkę karmy dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia 
Bezdomniaki Żabiowolskie.

Osoby, które chcą w ramach
akcji „Pełna miska dla zwie-
rzaka” przekazać worek kar-
my lub puszkę z przysmakiem 
mięsnym dla podopiecznych
Stowarzyszenia, mogą zgłosić się do Strażnicy OSP Żelechów 
w sobotnie popołudnia w czasie zbiórek w godz. 14:00 – 16:00 
(po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem facebooka: 
https://www.facebook.com/ospzelechow/).

Zachęcamy do włączenia się w akcję.

SUKCES NASZEJ JEDNOSTKI W PLEBISCYCIE
STRAŻAK MAZOWSZA 2019!

Druhowie z OSP Żelechów zajęli I miejsce w plebiscycie Jed-
nostka OSP Mazowsza 2019 w powiecie grodziskim organizowa-
nym przez Polska Press Sp. z o.o. pod honorowym patronatem
i we współpracy z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gratulujemy! 
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Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
ZŁOTE GODY PAŃSTWA KORBIŃ

W dniu 10 maja br. Wó jt Gminy Piotr Rybka wręczył 
Pań stwu Jadwidze i Marianowi Korbiń Medale za Długo-
letnie Poż ycie Małż eń skie, nadane przez Prezydenta RP. 

Jubilaci obchodzili 50. rocznicę zawarcia małż eń stwa.
Uroczystoś ć  przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze,
w gronie najbliż szej rodziny. Dostojnym Jubilatom gratu-
lujemy i ż yczymy dalszych lat wspó lnego ż ycia w zdrowiu
i rodzinnym szczęś ciu.

UTW  ZAKOŃCZENIE ROKU 
AKADEMICKIEGO

11 czerwca zakoń czyliś my kolejny semestr Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (UTW). Podsumowując rok 2018/2019 na 
naszym „Uniwersytecie” z przyjemnoś cią stwierdzamy, iż  od-
były się 54 wykłady/warsztaty, w któ rych ś rednio udział bra-
ło 25 słuchaczy UTW (zapisanych do UTW mamy 70 osó b), 

odbyliś my 7 jednodniowych wycieczek/warsztató w (Muzeum 
„Polin”, Warszawska Opera Kameralna, Muzeum Etnogra iczne,
Arboretum w Rogowie, Wilanó w – koncert kolęd Stanisławy 
Celiń skiej, 2 seanse w Cinema City w Warszawie, tj.: „Kurier” 
i „Miłoś ć  i Miłosierdzie”). Było naukowo, dowcipnie, towarzysko
i kulinarnie. Grupa naszych studentó w to doskonale funkcjonu-
jąca „ż akowska rodzina”. Nowy rok akademicki zaczynamy już  
w październiku. Zapraszamy.

DZIAŁAJ LOKALNIE 2019 
W GMINIE ŻABIA WOLA

Promocja ekologii, zajęcia hipote-
rapii, warsztaty międzypokoleniowe to tylko niektóre tematy 
z wniosków, które otrzymały grant w tegorocznym konkursie
Działaj Lokalnie. Łączna pula środków wynosi 55 tys zł, a do-
inansowanie otrzymało 14 projektów, w tym 4 z Gminy Żabia

Wola.
OSP Skuły dzięki wsparciu inansowemu w wysokości 4000

zł realizuje projekt „Bezpiecznie nad wodą z OSP Skuły”, które-
go celem jest edukacja ratowników OSP w zakresie ratownictwa 
wodnego oraz przekazywanie przez nich zdobytej wiedzy dalej.
Koło Gospodyń z Żelechowa pozyskało 3900 zł na organizację
warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży, Stowarzyszenie

Miłośników Ziemi Żabiowolskiej GEOŻABA – 4455 zł na projekt 
„Szyjemy dobro dla mieszkańców gminy Żabia Wola”, natomiast 
Sołectwo Bartoszówka 5550 zł na projekt: „3,2,1...Bartoszów-
ka”.
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

PLANY GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ

• Usuwanie awarii na urządzeniach drenarskich w miejscowo-
ściach; Żelechów; Wycinki Osowskie; Ojrzanów Towarzystwo;
Kaleń Towarzystwo; Żabia Wola; Przeszkoda; Siestrzeń; Zale-
sie; Ojrzanów; Lisówek; Kaleń; Zaręby; Pień ki Zarębskie; Mu-
suły; Jastrzębnik - obszar 1383 ha. Zaplanowany budżet na te 
cele to: 55 tys. zł., obejmuje on bieżące naprawy i konserwacje
sieci drenarskiej.

• Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie objętym działa-
niem Gminnej Spółki Wodnej. Zaplanowany budżet 40 tys. zł.

• Możliwość odrobienia długu dla członków z uwagi na trudną
sytuację. Na ten cel zarezerwowano 10 tys. zł.

• Dotacje i złożone wnioski o do inansowanie dla Gminnej Spół-
ki Wodnej – 2019 rok:
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki ( dotacja podmiotowa z bu-
dżetu państwa) – 1 526,00 zł;
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki ( dotacja z rezerwy celowej
budżetu państwa) – 15 945,00 zł;
- Starostwo Powiatu Grodziskiego – wnioskowana kwota
17 290,00 zł;
- Urząd Gminy Żabia Wola – przyznana kwota do inansowania
- 40 000,00 zł 

ŻABIA WOLA WYSOKO W RANKINGU 
FINANSOWYM SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

Na 1548 gmin wiejskich Gmina Żabia
Wola zajęła wysokie 107. miejsce w Ran-
kingu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce, któ ry został zapre-
zentowany na V Europejskim Kongresie
Samorządó w w Krakowie.

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ MIR

Komisja Okręgowa Nr 38 w Żabiej
Woli powołana w związku z wybora-
mi do Rady Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej Powiatu Grodziskiego
w terminie rejestracji kandydató w tj.

do 5 lipca br. otrzymała dwa zgłoszenia. Liczba zgłoszonych
i pozytywnie zwery ikowanych kandydató w jest ró wna liczbie
mandató w do obsadzenia. W związku z powyż szym mandaty na
członkó w Rady Powiatowej MIR zostaną obsadzone bez prze-
prowadzenia głosowania ustalonego na dzień  28 lipca br. Człon-
kami Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu
Grodziskiego reprezentującymi Okręg Wyborczy nr 38 w Żabiej
Woli w kolejnej kadencji będą Przemysław Borowy i Waldemar
Leś niak. Gratulujemy i ż yczymy owocnej pracy.

OBSŁUGA DEFIBRYLATORA AED

Pracownicy Urzędu Gminy Żabia Wola wzię-
li udział w szkoleniu w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej z obsługą 
de ibrylatora AED. Uczestnicy zostali zapoznani 
z budową, działaniem, zastosowaniem i obsługą 
de ibrylatora AED. Dziękujemy straż akom z OSP 

Skuły - Pani Aleksandrze Mirgos i Panu Robertowi Borowskie-
mu za przeprowadzenie szkolenia. Przypominamy, ż e w trosce
o bezpieczeń stwo Mieszkań có w w kwietniu br. zakupiony został
do urzędu gminy de ibrylator AED. Urządzenie, z któ rego należ y 
korzystać  w sytuacjach zagraż ających ż yciu człowieka, zostało
umieszczone przed wejś ciem do budynku Urzędu Gminy. 

Pamiętaj AED może uratować Tobie, bądź Twojemu bliskiemu 
życie!
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INFORMACJE I OGŁOSZENIA

KONKURS NA WIENIEC DOŻYNKOWY

Wójt Gminy oraz Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli zapra-
szają do udziału w „Konkursie na wieniec dożynkowy”. Celem
konkursu jest kultywowanie polskich tradycji poprzez podjęcie
działań artystyczno – rękodzielniczych, których owocem będzie
wieniec, kosz lub inna kompozycja dożynkowa.

Prace zaprezentowane zostaną 25 sierpnia 2019 r. w czasie
Gminnego Święta Chleba.

Zgłoszenia zespołów lub 
osób indywidualnych zainte-
resowanych udziałem w kon-
kursie przyjmowane są do 14 
sierpnia br. w Domu Kultury 
w Żabiej Woli tel.: 46 857 82 60
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ZAPROSZENIE NA SŁUBICKI DZIEŃ PSZCZOŁY

Zachęcamy do udziału w Słubickim Dniu Pszczoły, który odbę-
dzie się 3 sierpnia 2019 r. w godz. 13: 00-18:00 na terenie daw-
nej szkoły podstawowej w Słubicy Dobrej przy ul. Słonecznej 36.

W programie liczne atrakcje dla dużych i małych miłośni-
ków pszczelarstwa: wykład przedstawiciela Polskiego Związku
Pszczelarzy Polskich nt. „Jak przygotować pszczoły na zimę”,
lekcja o pszczołach dla dzieci, warsztaty plastyczne i baloniki,
loteria fantowa, licytacja kolorowego ula, degustacja miodów
i turniej ciast.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zakupienia pro-
duktów pszczelich i wyrobów pszczelarskich, mogą również li-
czyć na poczęstunek. Wszyscy Pszczelarze, którzy zaprezentują
swoją pasiekę otrzymają natomiast prezent niespodziankę

Więcej informacji: Lidia Pytlak tel.: 605 430 403 

BIEG Z ŻABKĄ JUŻ WE WRZEŚNIU!

Kolejna edycja „Biegu z Żabką”, na który zapraszamy najmłod-
szych Mieszkańców Gminy odbędzie się 14 września 2019 r.
Zapisy na bieg rozpoczną się w sierpniu, osoby zainteresowa-
ne uczestnictwem w zawodach oraz ich opiekunowie proszeni
są o śledzenie naszej strony internetowej. Niebawem ukażą się 
szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń.




