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TO JUŻ ROK...

Drodzy Mieszkańcy,

Minął już ponad rok od mojego zaprzysiężenia na Wójta Gminy Żabia Wola. Choć przez
te 14 miesięcy musieliśmy nauczyć się współpracować w nowym składzie i niejednokrotnie
reprezentowaliśmy różne punkty widzenia dotyczące naszej Gminy, udało nam się z moimi współpracownikami oraz z Radnymi osiągnąć konkretne rezultaty, o czym opowiadam
w wywiadzie na sąsiedniej stronie. W roku 2019 wiele się działo w różnych sferach życia
naszej Małej Ojczyzny: mamy na koncie udane inwestycje drogowe, ropoczęcie budowy
pierwszego w powiecie gminnego żłobka, za nami pierwszy w gminie Puchar Polski, nowe
linie autobusowe, pierwszy Sylwester „pod chmurką”. Otrzymaliśmy znaczące do inansowania, a nasze lokalne inicjatywy i nasi mieszkańcy zostali docenieni poza granicami gminy Żabia Wola (Żurawie Powiatu Grodziskiego, Sołtys Roku). W roku 2020 nie zamierzam
zmniejszyć tempa pracy: już w lutym zaplanowaliśmy przetarg na usługodawcę odbioru
odpadów komunalnych, niebawem wdrażamy Fundusz Sołecki, otwieramy żłobek, będziemy też wybierać Honorowego Mieszkańca Gminy Żabia Wola i wprowadzać lepsze standardy oznakowania ulic. Nowy rok to także zmiany w przepisach dotyczących wielu sfer życia,
o których warto wiedzieć. Myślę tu m.in. o nowych przepisach odpadowych, białej liście VAT,
e-receptach, mikrorachunku podatkowym..., te najważniejsze przedstawiamy w niniejszym
numerze. Jak zwykle gorąco zachęcam do lektury!

Piotr Rybka, Wójt Gminy Żabia Wola

ROZLICZAJ SIĘ W GMINIE
ŻABIA WOLA
W naszej Gminie mieszka wiele osób
zameldowanych gdzie indziej i tam pozostaje ich podatek. Pieniądze, które
mogłyby wpłynąć na poprawę jakości
życia mieszkańców naszej Gminy, nie
tra iają do budżetu Gminy Żabia Wola.
Nie musisz zawiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania poprzednio właściwego Urzędu Skarbowego. Urzędy Skarbowe same zaktualizują Twoje dane. Duża
jego część zostaje przekazana do gminy (37,98%), w której
został rozliczony PIT.

FUNDUSZ SOŁECKI
W 2020 roku po raz pierwszy został uruchomiony fundusz
sołecki w gminie Żabia Wola. Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O przeznaczeniu środków
decydują sami mieszkańcy.
Środki z funduszu przeznaczone będą m.in. na poprawę infrastruktury drogowej i oświetleniowej, bieżące utrzymanie
dróg i poboczy, zakup i montaż wiat przystankowych, szkolenia,
organizację imprez plenerowych, do inansowanie Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Niebawem zaplanowane jest spotkanie z Sołtysami, podczas
którego nastąpi symboliczne przekazanie czeków poszczególnym sołectwom.

NASI RADNI
ILIANA MARIA KACPRZAK
OKRĘG WYBORCZY NR 5
Stara Bukówka, Nowa Bukówka, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe, Ciepłe A
Mieszkanka wsi Ciepłe od 12 lat
email: ilianakacprzak@gmail.com;
tel. 602 488 255
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku Informatyka i Ekonometria. Żona, matka
sześciorga dzieci, prowadzi dom
i niewielkie gospodarstwo rolne.
Działa na rzecz społeczności lokalnej jako członek rady sołeckiej. Jako radna będzie szczególnie zwracać uwagę na potrzeby
mieszkańców części gminy, którą reprezentuje, uczniów szkoły
w Skułach, dobro małżeństw i rodzin. Należy do współzałożycieli koła Związku Dużych Rodzin 3+ w naszej gminie. Bierze
aktywny udział m.in. w organizacji rekolekcji dla małżeństw.
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MARIUSZ HENRYK LUC
OKRĘG WYBORCZY NR 14
Mieszkaniec Gminy Żabia Wola i Powiatu Grodziskiego od 48 lat
e-mail: mariusz_luc@wp.pl, tel.
602 532 269
Sołtys wsi Żabia Wola obecnej kadencji. Działacz społeczny, który hołduje maksymie „nic o nas bez nas” ,
uwzględniając interes wszystkich
mieszkańców. Kieruje się dobrem
całej wspólnoty gminy.
Stawia na to, aby Gmina Żabia Wola była przyjazna dla mieszkańców, atrakcyjna jako miejsce do życia dla nowych osób oraz
zachęcająca przedsiębiorców do zlokalizowania tu swoich biznesów. Zainteresowania: turystyka rowerowa, Taekwondo,
morsowanie.
Otwartość, aktywność, dialog, partnerstwo, współpraca to
podstawy, którymi się kieruje.
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WYWIAD NUMERU PIOTR RYBKA
22 listopada 2019 r. minęło dokładnie 12 miesięcy od
momentu o icjalnego zaprzysiężenia Piotra Rybki na urząd
Wójta Gminy Żabia Wola. Co działo się w ciągu tego czasu?
Jak pierwsze 365 dni kadencji ocenia Włodarz Gminy?
Redakcja: Panie Wójcie, minął pierwszy rok Pana kadencji. Jak Pan ocenia pierwszy rok swojego urzędowania? Czy
w tym czasie nasza Gmina zmieniła się na lepsze?
Piotr Rybka, Wójt Gminy Żabia Wola: Nie będę ukrywał, że był
to dla nas wszystkich w Urzędzie trudny rok lecz dzisiaj z pewnością mogę powiedzieć, że nasza Gmina rozwija się w dobrym
i bezpiecznym kierunku. Pomimo ciężkich, wielogodzinnych
rozmów z Radnymi udało się podjąć kilka trudnych, ale myślę,
że potrzebnych decyzji. Cieszę się, że wiele z nich spotkało się ze
zrozumieniem i wsparciem społecznym. Oczywiście zdaję sobie
sprawę z wyzwań, które musimy podjąć, jak choćby rozbudowa
szkoły podstawowej w Skułach, zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, konieczność rozwoju naszej infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej czy modernizacja Ośrodka Zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Mimo
wszystko zmierzamy w dobrą stronę i chociaż wciąż pozostaje
sporo do zrobienia wierzę, że wspólnie z Radnymi sprostamy
wyzwaniom i sprawimy, by naszym mieszkańcom żyło się lepiej,
bardziej komfortowo, bezpiecznie…
Korzystając z okazji chciałbym podziękować moim współpracownikom, bez których nie udałoby się podjąć i zrealizować
w 2019 roku tylu zadań.
Czy obejmując urząd miał Pan świadomość czego spodziewać się w pierwszym roku urzędowania, czy może były
fakty, które Pana zaskoczyły?
Każdy dzień mojej pracy jako Wójta Gminy Żabia Wola czegoś mnie uczy. Staram się poszerzać wiedzę, podnosić swoje
kompetencje, spotykam się ze specjalistami z różnych dziedzin.
Pragnę najlepiej wypełniać obowiązki powierzone mi przez
mieszkańców naszej Gminy, którzy dali mi kredyt zaufania
w ostatnich wyborach samorządowych. Sprawując urząd Wójta
Gminy Żabia Wola duży nacisk kładę na spotkania z mieszkańcami, gdyż bezpośredni kontakt pozwala mi lepiej poznać ich
potrzeby i problemy, a w konsekwencji wdrożyć odpowiednie
rozwiązania. Czy coś zaskoczyło mnie w trakcie urzędowania?
Myślę, że największym zdziwieniem była dla mnie fala tzw. hejtu, opierającego się na bezpodstawnych plotkach, pogłoskach
i intrygach, które niestety uderzały we mnie, nie tylko jako włodarza Gminy, lecz także jako osobę prywatną. Przykre jest, że
nawet w naszym lokalnym środowisku są ludzie, dla których
polityka ważniejsza jest niż podstawowe wartości moralne.
Nie będę również ukrywał, że zaskoczył mnie brak wotum zaufania Radnych Gminy za rok 2018. W okresie, który objęty był
oceną pracowałem zaledwie 5 tygodni, w tym czasie starałem
się jak najlepiej sprawować urząd. Dlatego wspomniany wynik
głosowania naszych Radnych nad wotum był i nadal jest dla
mnie niezrozumiały.
Można się domyślać, że w pierwszym roku nie udało się
zrealizować wszystkich zamierzeń, ale czy wykonano choć
jedną czwartą planu? Co uważa Pan za swój największy sukces, a co za porażkę - projekt, którego nie udało się jeszcze
s inalizować?

Budżet Gminy Żabia Wola uchwalony na 2019 rok w dużej
mierze był efektem pracy samorządowców poprzedniej kadencji, jednak wspólnie z Radą podejmowaliśmy decyzje o licznych
przesunięciach oraz wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, dotyczących m.in. budowy żłobka gminnego oraz budowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W efekcie
wydatki na realizację zadań majątkowych w ciągu roku wzrosły
z nieco ponad 3 mln złotych do kwoty ponad 22 mln. Tymczasem
na koniec roku wykonanie okazało się nieco niższe i wyniosło
około 18 mln. dzięki udanym postępowaniom przetargowym,
w wyniku których udało się zawrzeć umowy z wykonawcami
o wartości niższej, niż kwoty zabezpieczone w budżecie. I to
uważam za ogromny sukces. Jednak największym naszym sukcesem było pozyskanie do inansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę i remont dróg gminnych: Słonecznej
w Grzegorzewicach oraz Krakowiańskiej w Żelechowie, Kresowej w Ojrzanowie i Dębowej w Osowcu, a także rozpoczęcie
budowy gminnego Żłobka w Żabiej Woli, na którą to inwestycję
udało się pozyskać wsparcie inansowe z programu „Maluch +”.
Kolejnym osiągnięciem była znacząca poprawa połączeń
autobusowych dla naszych mieszkańców, stworzone zostały
nowe linie na terenie Gminy, zwiększyła się liczba kursów do
Grodziska Mazowieckiego, wydłużona została bezpośrednia
linia z Grodziska Mazowieckiego do Grzegorzewic i Petrykoz,
powstały także połączenia Słubica – Grodzisk Maz., Żelechów/
Ojrzanów/Zaręby - Grodzisk Maz. oraz Zalesie/Musuły - Grodzisk Maz. z kilkuminutową przesiadką. Ponadto nasi mieszkańcy mogą zakupić tańsze bilety: jednorazowy bilet po gminie
w liniach A, B, G, O, W i Z jedynie za 2 zł dla osób po 50 roku życia
oraz bilet miesięczny normalny z Żabiej Woli do Grodziska Mazowieckiego za 210 zł, z Grzegorzewic i Petrykoz za 240 zł.Ponadto we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skułach
udało się także pozyskać środki na zakup bardzo dużego, jak na
nasze możliwości, samochodu ratowniczo-gaśniczego o pojemności 4,5 tys. litrów, za kwotę blisko 960 tys. złotych. Samochód
dla jednostki ze Skuł jest największą tegoroczną inwestycją samochodową poczynioną dla OSP z terenu Powiatu Grodziskiego.
Jeśli chodzi o sprawy, których nie udało się jeszcze zrealizować, to można tu wymienić rozbudowę Strażnicy OSP Żelechów
oraz szkoły podstawowej w Skułach. Konieczność wykonania
projektu zamiennego Strażnicy, związane z tym formalności
oraz wzrost przewidywanych kosztów realizacji zadania sprawiły, że inwestycja nie jest jeszcze na tak zaawansowanym poziomie, jak bym sobie tego życzył. Proces inwestycyjny trwa
i wszystko zmierza we właściwym kierunku, ubolewam jednak
nad tym, że nasi Strażacy będą musieli jeszcze poczekać, zanim
w pełni wykorzystają obiekt.
Zarówno mnie, jak również Radnym Gminy zależy na poprawie warunków do nauki uczniów szkoły podstawowej im. Marii
Kownackiej w Skułach. Chciałbym móc jak najszybciej przystąpić do realizacji rozbudowy tej placówki, niestety z uwagi na
niesatysfakcjonujący mieszkańców projekt, który częściowo nie
spełniał oczekiwań względem przyszłej funkcjonalności budynku, a przede wszystkim z powodu niewystarczających środków
inansowych w budżecie Gminy, inwestycja ta w chwili obecnej
jest niemożliwa. Jednak od początku 2020 roku szukamy sposobu, żeby budynek Szkoły Podstawowej w Skułach mógł powstać.
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Rozmawiał Dariusz Dąbrowski
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WARTO WIEDZIEĆ
GMINNY ŻŁOBEK JUŻ NA WIOSNĘ
Jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych w naszej
Gminie dobiega końca. Gminny Żłobek jest pierwszą tego typu
placówką w całym powiecie, wybudowaną w ramach do inansowania z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 oraz środków własnych budżetu Gminy Żabia Wola. Trwają procedury związane
z odbiorem budynku do użytkowania. O icjalne otwarcie żłobka
nastąpi wiosną br. Najprawdopodobniej pierwszego kwietnia
w żłobku rozpoczną się zajęcia.
Na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji Radnym Gminy Żabia Wola przedłożone zostaną projekty uchwał dotyczące
statutu żłobka, a także stawki odpłatności za pobyt dzieci w placówce oraz za wyżywienie. Niebawem przeprowadzony zostanie konkurs na Dyrektora żłobka, ogłoszone zostaną także nabory na pozostałe stanowiska.
Wszelkie informacje na temat terminu otwarcia, kosztów pobytu dzieci oraz ogłoszenia rekrutacyjne dotyczące stanowisk
pracy oraz naboru wychowanków, będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na gminnym
pro ilu na Facebooku.

PODŁĄCZENIA DOMÓW DO SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
Przypominamy, że Orange Polska zbiera zgłoszenia naszych
Mieszkańców w związku z planami rozbudowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Żabia Wola. Inwestycja jest współinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Światłowody będą doprowadzane do granicy działki, na której znajduje się budynek mieszkalny
(zabudowa jednorodzinna), a w przypadku zabudowy wielorodzinnej, do części wspólnej w budynku.
Podjęcie inwestycji przez Orange Polska uzależnione będzie od
potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi
i analiz ekonomicznych. Im więcej osób zadeklaruje chęć skorzystania z oferty, tym większe prawdopodobieństwo budowy,
dlatego zachęcamy do opowiedzenia o projekcie sąsiadom. Jeżeli

Mieszkańcy złożą deklarację i wyrażą zainteresowanie doprowadzeniem światłowodu
do budynku, po zakończeniu inwestycji POPC
Orange wykona przyłącza na własny koszt.
Wypełnioną deklarację należy przesłać
na adres:
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
Zdjęcie lub skan podpisanej deklaracji można także wysłać na
adres mazowiecka.unia@orange.com
Deklarację można pobrać ze strony www.zabiawola.pl, z zakładki „Aktualności”. Bezpośredni link znajduje się w fotokodzie
obok.

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców Wójt
Gminy Piotr Rybka prowadzi rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa w Warszawie w sprawie rozbudowy gazociągu na terenie naszej gminy.
Rozbudowa sieci gazowej w dużej mierze uzależniona jest od
liczby zgłoszeń zapotrzebowania na przyłączenie do sieci, dlatego zachęcamy do wypełniania wniosków. Mieszkańcy, którzy

złożyli wnioski kilka lat temu proszeni są
o ich ponowienie.
Wniosek można pobrać ze strony https://
www.psgaz.pl/, z zakładki „Dla Klienta”.
Bezpośredni link znajduje się w fotokodzie
obok.

WYTYCZNE W OBSZARZE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Nowelizacja przepisów dotyczących odpadów komunalnych
dotyczy zarówno dużej irmy produkcyjnej, jak i drobnych przedsiębiorstw, takich jak zakłady fryzjerskie czy lokalne sklepy o ile
wytwarzają śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi. Jeśli do 1 stycznia nie zarejestrują się w BDO (Baza Danych
o Produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami), nikt nie odbierze od nich odpadów, a Inspektorat Środowi-

ska, który będzie kontrolował irmy pod tym względem, nałoży
kary aresztu albo grzywny. To samo grozi za brak wniosku o wpis
do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym.
Więcej informacji na temat nowych przepisów znajduje się na
stronie https://bdo.mos.gov.pl/

NOWE OZNAKOWANIE ULIC
Pod koniec ubiegłego roku na wspólnym posiedzeniu Komisji, Radni Gminy Żabia Wola pozytywnie zaopiniowali wymianę
tablic z nazwami ulic. Zmiana ta ma na celu uporządkowanie
oznaczeń na terenie gminy. Ujednolicone, odpowiedniej wielko-

4

ści tabliczki będą zawierały herb gminy, nazwę ulicy oraz nazwę
miejscowości. Nowe oznakowanie będzie pojawiać się sukcesywnie, zgodnie z możliwościami budżetowymi gminy. Wkrótce
zostaną podjęte kroki zmierzające do wyboru wykonawcy.
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WARTO WIEDZIEĆ
PODATKI
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 nie uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Rady Gminy z listopada 2017 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień z podatku od nieruchomości.
Podatek rolny na rok 2020 Uchwałą Rady Gminy z listopada 2019
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 oraz ustalenia wysokości stawek na podatek rolny został
obniżony w stosunku do ogłoszonego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 do kwoty
54,36 zł.

Podatek leśny na rok podatkowy 2020 ustalany jest na podstawie
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18
października 2019 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2019, która wyniosła 194,24 zł za 1m3.
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 zostały
podjęte Uchwałą z listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2020 r., w której to
zmianie uległa jedynie stawka dla autobusów, których liczba miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy jest równa lub większa niż
22 miejsca w stosunku do Uchwały z listopada 2017 obowiązującej
w 2019 r.

E-RECEPTY
Od 8 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania
recept w postaci elektronicznej, jednak w poniższych przypadkach zachowano możliwość wystawienia recepty w tradycyjnej
postaci - papierowej:
•recepty w ramach tzw. importu docelowego,
•recepty dla osób o nieustalonej tożsamości,
•recepty transgraniczne (do końca 2020 r.),
•recepty pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do
osoby wystawiającej),
•brak dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek
m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy
brakiem dostępu do Internetu.
Recepta wystawiona w postaci papierowej również w innych
niż ww. przypadkach będzie mogła być zrealizowana tak jak
dotychczas w każdej aptece, w tym lek będzie mógł być objęty
refundacją. Wdrożenie nowych rozwiązań, nie powinno powodować utrudnień w dostępie do leków. Ponadto przepisy nie
przewidują kar dla lekarzy, którzy pomimo obowiązku ustawowego wystawią receptę w postaci papierowej.

Ministerstwo
Zdrowia przypomina ponadto, że wystawianie e-recept
wymaga podłączenia się do systemu
e-zdrowie (P1), co
następuje poprzez wdrożenie modułu e-recepty w systemie gabinetowym/HIS i uzyskanie certy ikatu systemu e-zdrowie lub
poprzez założenie konta w bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl.
Sam proces wystawienia e-recepty polega na wpisaniu odpowiednich danych oraz podpisaniu ww. dokumentu poprzez użycie podpisu kwali ikowalnego, osobistego (zawartego w warstwie elektronicznej e-dowodu osobistego), zaufanego (Pro il
Zaufany) lub certy ikatu ZUS wykorzystywanego do podpisywania e-ZLA. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dla świadczeniodawców do inansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania
na potrzeby e-recepty (20 mln zł).
Więcej informacji na temat e-recepty znajduje się na stronie:
https://pacjent.gov.pl/

DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEBY
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ma
on doprowadzić do regeneracji gleb zakwaszonych w wyniku
działań człowieka, w tym działalności rolniczej. Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie jest prowadzony od 2019 do
2023 roku.
Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty na wapnowanie do
Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Do inansowanie dotyczy rolników, którzy posiadają użytki rolne o pH gleby
poniżej lub równej 5,5. Dotacja jest uzależniona od powierzchni
gospodarstwa i wynosi:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
MgO) dla gospodarstw o powierzchni do 25 ha użytków rolnych;
• do 200 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw o powierzchni od
25 do 50 ha użytków rolnych;
• do 100 zł/t CaO oraz MgO dla gospodarstw od 50 do 75 ha
użytków rolnych.
Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w najbliższej dla rolnika Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej.

Do wniosku należy dołączyć oryginały:
• opłaconej faktury,
• opinii o zalecanej dawce,
• wypełnionych i podpisanych formularzy o pomocy de
minimis.
Warto wiedzieć, że źle wypełniony wniosek lub brak któregoś z załączników spowoduje, że OSCh-R nie przekaże wniosku
do właściwego miejscowo WFOŚiGW, co będzie skutkowało nie
uzyskaniem do inansowania.
Pomocy w wypełnianiu wniosku udziela Przemysław Borowy,
główny doradca rolnośrodowiskowy w Gminnym Punkcie Doradztwa w Żabiej Woli, przy ul. Warszawskiej 24 (poniedziałek
- piątek, godz.: 7.30 - 15.30), tel. 601 357 020, 519 556 580.
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WARTO WIEDZIEĆ
KIEDY ZŁOŻYĆ PIT ZA 2019 ROK?
Ministerstwo Finansów informuje, że zmianie ulega termin
składania wszystkich PIT-ów. Deklaracje za 2019 rok będzie bowiem można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Jest to istotne
ze względu na termin zwrotu nadpłaty – deklaracje przesłane
przed początkowym terminem, nadal będą uważane za złożone
od 15 lutego. Oznacza to, że termin zwrotu nadpłaty także będzie liczony od 15 lutego. Przypominamy, że urząd ma 45 dni na
dokonanie zwrotu należności.
Zmianie ulega też termin składania PIT-28, z którego korzystają podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą,
wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy, którzy
rozliczają przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzier-

żawy. Złożenie tego rodzaju PIT-u za 2019 rok musi nastąpić do
2 marca 2020 roku.
W usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2020 roku udostępnione
zostaną przygotowane zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć
przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych
produkcji rolnej.

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi
biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż
podany na białej liście:
• pozbawiasz się możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
• będziesz ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze
swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Aby uwolnić się od tych sankcji, najpóźniej w ciągu 3 dni od
zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowe-

go poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.
Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego zawsze sprawdzaj numer rachunku
bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym
planujesz zrealizować przelew.
Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany
w wykazie, nie są obciążone sankcjami.
Więcej informacji na temat białej listy znajduje się na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym Ośrodkiem Informatyki, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, w ramach Systemu Rejestrów Państwowych uruchomiło rejestr danych kontaktowych (RDK).
Każdy pełnoletni obywatel, posiadający numer PESEL będzie
mógł przekazać swoje dane kontaktowe do nowego rejestru.
Dostęp do danych w RDK ma administracja publiczna oraz
inne instytucje wskazane w ustawie. Nie są one udostępniane
żadnym irmom prywatnym. Za bezpieczeństwo danych odpowiada Administrator RDK.
Aby dane kontaktowe znalazły się w RDK, osoba uprawniona musi potwierdzić je specjalnym kodem potwierdzającym.
Otrzymuje go SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na
adres e-mail.
Aktualnie przewidziane jest wysyłanie powiadomień z Rejestru Dowodów Osobistych w 4 przypadkach:

1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer
i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu
warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu
osobistego;
3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na
wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy
dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;
4. Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego
– na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie
o zbliżającym się terminie upływu ważności na:
• 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
• 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
• 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
• 14 dni przed datą upływu terminu ważności.
Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być
wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy
dowód osobisty. Więcej informacji na www.gov.pl.

MIKRORACHUNEK PODATKOWY
Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy
i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za
jego pomocą. Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT
i VAT były aktywne do 31 grudnia 2019 r. Od tego roku wpłat należy
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dokonywać na mikrorachunek podatkowy.
Więcej informacji na temat
mikrorachunku i generatora
mikrorachunku znajduje się
na stronie:
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
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METODY WYŁUDZANIA INFORMACJI

ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE
Złośliwe oprogramowanie to kod, który podpina się pod jakiś
program zainstalowany na Twoim komputerze, ponieważ nie
może działać sam - dlatego nazywany jest też wirusem komputerowym. Samo ściągnięcie takiego wirusa jeszcze nie jest
groźne. Problem zaczyna się, gdy go uruchomisz np. otwierając
podejrzany załącznik w mailu. Często złośliwe oprogramowanie
zakodowane jest w darmowym oprogramowaniu ściągniętym
z internetu.

Wirus może działać na różne sposoby:
• wyłudzi dane, które pozwolą przestępcy zrobić przelew;
• ukradnie tożsamość;
• zainfekuje pliki, gdy będziesz je tworzyć lub uruchamiać;
• skasuje lub uszkodzi dane w systemach i plikach;
• ukradnie dane, którymi logujesz się do portali społecznościowych i kont pocztowych.

VISHING

PODSZYCIE SIĘ POD UŻYTKOWNIKA
PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Cyberprzestępcy często dokonują wyłudzeń od osób starszych stosując określone metody działania:
• „Na wnuczka”
Oszuści dzwonią pod numer stacjonarny i udając któregoś
z członków rodziny. Przekonują, że nagle znaleźli się w trudnej sytuacji i proszą o przelew na wskazane konto.
• „Na policjanta”
Oszuści podszywają się pod policjanta, który rzekomo rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i szybko potrzebuje
pieniędzy. Ponieważ cała akcja ma być tajna nie wolno przekazywać żadnych informacji ani policji ani bankowi.
• „Na pracownika banku”
Przestępcy udają pracownika banku. Pod pretekstem rzekomych problemow z kontem, np. niepoprawnej operacji, blokadzie ze względów bezpieczeństwa etc. oczkują podania danych umożliwiających dostęp do konta.

FAŁSZYWE FAKTURY
Spreparowanie faktury ze zmienionym numerem rachunku to
niestety powszechna metoda oszustów. Faktura może przyjść
z adresu mailowego Twojego klienta jeśli przestępcy przełamią zabezpieczenia na jego komputerze. Wpuszczony przez
nich wirus może wysyłać wiadomości poza kontrolą właściciela skrzynki mailowej. Jeśli masz wątpliwości co do otrzymanego dokumentu, zwery ikuj go z jego wystawcą.

Jeżeli Twój znajomy prosi Cię za pośrednictwem facebooka,
messengera lub poprzez inne media społecznościowe o pożyczkę nawet drobnej kwoty - uważaj! Możliwe, że to oszust, który
podszył się pod Twojego znajomego. Dlatego zanim zabierzesz
się do zrobienia przelewu zadzwoń do tej osoby i sprawdź czy
to rzeczywiście ona potrzebuje pieniędzy. Jeżeli nie, poproś ją
o pilną zmianę hasła i przeskanowanie komputera pod kątem
wirusów.

SKIMMING
Cyberprzestępcy potrafią przejąć dane kart płatnczych, a potem mogą zrobić zakupy lub wypłacić gotówkę bez Twojej
wiedzy. Przejęcie danych karty w bankomacie to tzw. skimming, który polega na kopiowaniu danych z paska magnetycznego karty. W przypadku kart chipowych skimming nie
zadziała. Nazwa tego przestępstwa pochodzi od skimmera urządzenia montowanego na bankomatach z mikro-kamerą
lub nakładką na klawiaturę, rzadziej umieszczanego w punkcie handlowo-usługowym. Tam bowiem trudno jest zainstalować odpowiednią kamerę. Jeśli chcesz uchronić się przed
skimmingiem wybieraj karty chipowe i nigdy nie zapisuj
kodu PIN na karcie!

FIKCYJNE OFERTY PRACY
Oszuści przygotowują kuszące wysokimi zarobkami oferty
pracy. Rozsylają je mailem lub przez popularne portale, ale nie
związane z rekrutacją. Rozwieszają je nawet w Urzędach Pracy.
Odpowiadając na ogłoszenie, ułatwiasz przestępcom dostęp
do Twoich poufnych danych. Dlatego gdy szukasz pracy, korzystaj z portali branżowych.
Jeśli oszuści otrzymają te dane, np. Twój numer rachunku
bankowego „do rozliczeń z przyszłym pracodawcą”, w kolejnym
kroku mogą wysłać prośbę o wykonanie przelewu potwierdzającego Twoją tożsamość. Nigdy nie wykonuj takiego przelewu!

Innym celem ikcyjnych ofert pracy jest pomoc w transferowaniu środków z przestępstwa. „Pracodawca” informuje Cię, że
otrzymasz na swoje konto dużą sumę pieniędzy, którą masz
wypłacić w bankomacie lub kantorze wymiany walut, a następnie przekazać „pracownikowi”, który się po nią zgłosi. Dla siebie
masz zostawić podany procent pieniędzy (jako zapłatę za wykonaną pracę). Takie oferty pracy to najczęściej oszustwo, pieniądze mogą pochodzić z kradzieży lub być przedmiotem prania
brudnych pieniędzy. Godząc się na taką transakcję, nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie, co jest karalne.
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Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
PODZIEL SIĘ GWIAZDKĄ

STOP MARNOWANIU JEDZENIA!

14
grudnia
2019 roku zakończona została
zbiórka żywności,
słodyczy i zabawek w ramach
akcji PODZIEL SIĘ
GWIAZDKĄ. Koordynatorem przedsięwzięcia było Gminne Centrum Wolontariatu działające przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli. Z zebranych produktów Wolontariusze przygotowali ponad 60 paczek
dla rodzin z dziećmi i osób samotnych. Wszystkim darczyńcom
dziękujemy za hojność, życzliwość i wrażliwość na potrzeby innych ludzi! Szczególne podziękowania kierujemy do irm funkcjonujących w Żabiej Woli, które po raz kolejny zadeklarowały
wsparcie poprzez nieodpłatne przekazanie słodyczy i owoców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tzw. społecznej
lodówki, która jest zlokalizowana
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli!
Społeczna lodówka stwarza możliwość zadbania o środowisko naturalne, a przy okazji czynienia dobra dla
drugiego człowieka. Jeśli w naszych
domach mamy żywność, której nie
damy rady zagospodarować w okresie jej przydatności do spożycia, podzielmy się nią z innymi. Przechodząc w pobliżu społecznej lodówki zajrzyjmy do środka, może
znajdziemy w niej produkty, których potrzebujemy lub coś, na
co mamy akurat ochotę. Pamiętajmy, że dzieląc się lub częstując
produktami zapobiegamy marnowaniu żywności!
Projekt „Stop marnowaniu jedzenia - Społeczna Lodówka” powstał dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców z terenu naszej
Gminy Do inansowanie na jego realizację pozyskano w ramach
projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie
BORIS oraz Stowarzyszenie SOKiAL w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

POMOC STAJNI „KONIK DZIECIOM”
23 listopada 2019 r. w stajni „Konik Dzieciom” w Grzmiącej
wybuchł pożar. Mimo mobilizacji kilkunastu zastępów straży
pożarnej wszystkich zwierząt nie udało się uratować, a właściciele ponieśli znaczne straty materialne. Serdecznie dziękujemy
strażakom, którzy z poświęceniem i zaangażowaniem uczestniczyli w wielogodzinnej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w pomoc
w usuwaniu skutków pożaru, zabezpieczenie miejsca zdarzenia
oraz ocalonych zwierząt, a także w zbiórkę środków pieniężnych na odbudowę stajni. Wójt Gminy, również jako osoba prywatna włączył się w pomoc organizując, w porozumieniu z właścicielem stadniny, internetową zbiórkę środków inansowych,
podczas podczas której udało się pozyskać 37 753 zł – kwotę
wielokrotnie przewyższającą pierwotne założenia. Niestety pożar w Grzmiącej nie był jedynym tej zimy. Żywioł zniszczył także sklep SUPERSAM oraz zakład fryzjerski w Wycinkach Osowskich. Również w tym przypadku nie zawiedli strażacy i ludzi
dobrego serca, a zbiórkę pieniężną zorganizował jako osoba
prywatna Piotr Rybka.

ZŁAZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY
XXI Listopadowy Złaz Niepodległościowy w OSP Skuły to już
nieodłączny element nie tylko strażackiej, ale i gminnej tradycji. Jak co roku było intensywnie, pracowicie i wesoło. Mnóstwa
wrażeń dostarczyły: Gra Dzienna, Olimpiada, Medyk , a przede
wszystkim Gra Nocna. W imprezie wzięło udział 15 drużyn,
z których najlepszą w 2019 roku okazała się drużyna SKULAKI
ZBIROŻAKI.
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Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
SYLWIA KLESZKO
SOŁTYSEM 2019 ROKU
Pani Sylwia Kleszko - Sołtys Sołectwa Huta Żabiowolska zajęła I miejsce
w powiecie grodziskim w plebiscycie
MISTRZOWIE AGRO w kategorii Sołtys
Roku 2019. Ogromnie się cieszymy, że
praca pani Kleszko jest doceniana również poza naszą Gminą. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ŻURAWIE POWIATU GRODZISKIEGO
12 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali Aktywności Lokalnej nagrodzeni zostali działający na terenie Powiatu Grodziskiego społecznicy, wolontariusze i osoby czyniące dobro na rzecz
innych. Wśród wyróżnionych
w kategorii społecznik roku znalazł się mieszkaniec naszej Gminy
pan Wojciech Granica, zaś w kategorii organizacja pozarządowa
roku „Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie”. Piknik charytatywny Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie zdobył także
wyróżnienie w kategorii wydarzenie społeczne roku.

WARSZTATY KULINARNE
06 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące
„Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”,
zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Żelechów w ramach projektu grantowego „Działaj Lokalnie” Stowarzyszenia
„Europa i My”. Wzięło w nich udział
44 dzieci z gminy Żabia Wola. Podczas zajęć dzieci wykonywały przekąski, desery, zdrowe słodycze,
koktajle, smoothie, sorbety, lody
i naleśniki. Warsztaty cieszyły się
dużym zainteresowaniem, a wspólne działania kulinarne połączyły
pokolenia.

DZIEŃ WOLONTARIATU

Gminne Centrum Wolontariatu działające przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żabiej Woli dn. 5 grudnia 2019 r.
zorganizowało spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Uroczystość - z udziałem Pana Wójta Piotra Rybki,
Pana W-ce Wójta Bohdana Nowosielskiego oraz Pani Anny Sroki
– Skarbnika Gminy, odbyła się Urzędzie Gminy W Żabiej Woli.
Wolontariusze pracujący w Szkolnych Kołach Wolontariatu
w Józe inie, Skułach i Ojrzanowie oraz Panie Opiekunki zostali
uhonorowani dyplomami uznania. Ponadto usłyszeli słowa podziękowania za zaangażowanie i czynienie dobra w środowisku
lokalnym.

ZŁOTE GODY PAŃSTWA MUCHA

W grudniu 2019 r. Zastępca Wójta Gminy Bohdan Nowosielski
wręczył Państwu Helenie i Eugeniuszowi Mucha Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jubilaci obchodzili 50. rocznicę zawarcia małżeństwa. Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze,
w gronie najbliższej rodziny. Dostojnym Jubilatom gratulujemy
i życzymy dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym
szczęściu. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły
w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Prosimy pary
małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane
otrzymaniem medalu o kontakt z Kierownikiem USC (tel. 46 857
81 81 w. 35).

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI
Rada Gminy Żabia Wola pod koniec 2018 r. podjęła uchwałę
w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy
Żabia Wola” oraz „Zasłużony dla Gminy Żabia Wola” oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tych tytułów. Przepisy
obowiązują od początku 2020 r.
Miano „Honorowego Obywatela Gminy Żabia Wola” może zostać nadane osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla
Gminy Żabia Wola, których działalność przyczyniła się do rozwoju Gminy w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego,
nauki, kultury i sportu.
Tytuł może zostać przyznany zarówno obywatelom polskim
i cudzoziemcom, osobom niebędącym mieszkańcami Żabiej
Woli, osobom izycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, jak również organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom. Nadanie tytułu może
nastąpić także pośmiertnie.
Prawo zgłoszenia kandydatów do przyznania tytułu przysługuje: Wójtowi Gminy Żabia Wola, Sołtysowi oraz grupie co najmniej 20 mieszkańców.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej podając:
1) dane personalne osoby, której dotyczy;
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o nadanie Tytułu;
3) podpis wnioskodawcy(ów) wraz z danymi kontaktowymi;
4) zgodę nominowanego na przyznanie tytułu wraz z danymi
kontaktowymi. W przypadku przyznawania tytułu pośmiertnie
zgodę na nominację udziela rodzina i/lub krewni i/lub bliscy
znajomi zmarłego.
Zgodnie z decyzją Rady Gminy za zasługi, działalność i wkład
pracy na rzecz Gminy Żabia Wola, osobom izycznym, prawnym
oraz organizacjom społecznym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej może zostać przyznany
również tytuł – Zasłużony/Zasłużeni dla Gminy Żabia Wola.
Procedura nadania tytułu jest analogiczna, jak w przypadku
nadawania honorowego obywatelstwa.
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PUCHAR POLSKI TAEKWON
W dn. 30 listopada 2019 roku w Centrum Integracji Społecznej w Ojrzanowie odbył się pierwszy w naszej gminie Puchar Polski TAEKWON-DO ITF. Organizacją zajęło się Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF i UKS Rekin Team Ojrzanów, a Patronat Honorowy objął Polski
Komitet Olimpijski. Ponadto imprezie patronowali Starosta Grodziski, Wójt Gminy Żabia Wola, którzy ufundowali nagrody w postaci pucharów oraz medali. W zawodach wzięło udział 11 klubów z całej Polski, t.j. blisko 180 zawodników: najmłodszy 6 lat - najstarszy 43 lata.

W CIS Ojrzanów gościły kluby ze Śląska, Wielkopolski, Dolnego
Śląska, Małopolski oraz z Mazowsza. Zawody zostały odebrane przez
zawodników, jako jedne z lepiej zorganizowanych w ostatnim czasie.
UKS Rekin Team wystawił 16 zawodników, z czego dziesięciu zdobyło
medalowe miejsca.

Impreza nie odbyłaby się bez pomocy Sponsorów, którzy ufundowali
szereg nagród rzeczowych, karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego, upominki, puchary dla najlepszych zawodników oraz Puchary Fair Play. Dziękujemy Organizatorom UKS Rekin Team – Rodzicom,
Sponsorom, Fundatorom nagród, Staroście Powiatu Grodziskiego, Wójtowi Gminy Żabia Wola, Urzędowi Gminy Żabia Wola, Dyrekcji Szkoły
w Ojrzanowie. Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu za objęcie Patronatem Honorowym. Wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy
pracownikom Szkoły, Gminy.
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DO ITF 2019 W OJRZANOWIE

NASI MEDALIŚCI:
• Złoto - Jakub Szalacha Walki Light Contact Junior 80+kg,
• Srebro - Helena Machalewska Walki Kalaki (Soft Stick) Dzieci,
• Brąz - Konstancja Niedźwiecka Walki Light Contact Junior do
55kg,
• Brąz - Konstancja Niedźwiecka Techniki Specjalne,
• Brąz -Rafael Ciszewski Walki Light Contact Junior do 65 kg,
• Brąz -Mikołaj Granica Walki Light Contact Junior Młodszy do
50 kg,
• Brąz -Zo ia Wasek Walki Kalaki (Soft Stick) Młodzik,
• Brąz -Krystian Mossakowski Walki Light Contact Kadet do 150
cm,
• Brąz -Maja Rachwalska Walki Kalaki (Soft Stick ) Młodzik,
• Brąz -Ryszard Olszewski Walki Kalaki ( Soft Stick) Dzieci.
Reszta też dawała radę i wielkie serducho dla wszystkich.Mamy
nadzieję, że będzie to cykliczna impreza tego typu w naszej Gminie.
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SPORT
„2 CZAPA MIKOŁAJA”
08 grudnia 2019 r. odbyła się już druga edycja wydarzenia pod nazwą „CZAPA MIKOŁAJA” organizowanego przez OSP w Żelechowie,
przy współudziale Koła Gospodyń Wiejskich Żelechów oraz Rady
Rodziców SP Ojrzanów.
Podczas tegorocznej „Czapy Mikołaja” zorganizowaliśmy dla chętnych możliwość sprawdzenia się w konkurencji pożarniczej oraz
w pokazach sportowych, w których wystąpili m.in.: Uczniowski Klub
Sportowy Budo Grodzisk Mazowiecki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Żelechów, Miłosz Stopiński - Football Freestyle.
Sukces „2 CZAPY MIKOŁAJA” pozwala mieć nadzieję, że wydarzenie to zapisze się na stałe w gra iku imprez na naszym terenie.
Podwójny powód do dumy to fakt, iż cała akcja odbyła się wyłącznie
dzięki aktywności ludzi chcących zrobić coś, nie mając nic na starcie.
Oto wynik końcowy turnieju:
1 miejsce - Huta Żabiowolska
2 miejsce - Żelechów (Seniorzy)
3 miejsce - Żabia Wola
4 miejsce - Bukówka
5 miejsce - Zaręby
6 miejsce - Żelechów (Orły)
7 miejsce - Ojrzanów
Król strzelców - Szymon Różycki (Bukówka)

ULKS JÓZEFINA – ZWYCIĘSTWO W TURNIEJU W TRZEBINI
Pod koniec ubiegłego roku w Trzebini został rozegrany Ogólnopolski Turniej Unihokeja pod patronatem Polskiego Związku Unihokeja.
Turniej odbył się w ramach projektu „Unihokej Uczy, Bawi i Wychowuje 2019”. W zawodach wystąpiło 6 zespołów z całego kraju, które rozegrały między sobą 15 meczów na pełnowymiarowej hali sportowej.
Trzeba zaznaczyć, że większość meczów była niezwykle wyrównana
i stała na wysokim poziomie sportowym.
Nasza drużyna NIE PRZEGRYWAJĄC ŻADNEGO MECZU, tracąc
tylko jedną bramkę zajęła pierwsze miejsce!
Statuetki powędrowały do:
• najmłodszego zawodnika turnieju: Alexa Kosieradzkiego (Bankówka Zielonka)
• najlepszego strzelca turnieju: Piotra Łęckiego (Józe ina )
• najlepszego bramkarza turnieju: Natalii Knapik (Puks Trzebinia)
• najlepszego obrońcy turnieju: Bartosza Wyszyńskiego (Olimpia Łochów)
• mvp najlepszego zawodnika turnieju: Brajana Tengli-Olczak
(Józe ina )
• mvp najlepszej zawodniczki turnieju: Weroniki Rytel
(Bankówka Zielonka)

Wyróżnienia dla najlepszych zawodników z poszczególnych
drużyn: Kacper Łęcki (Józe ina), Justyna Kawala (Trzebinia),
Maciej Lubiński (Łochów), Magda Bobel (Zielonka), Dorian
Przewłocki (Trzebinia), Ela Dynda (Nowy Targ).
Najlepsi zawodnicy w meczach: Piotr Łęcki, Patryk Różycki, Kacper Kępkowski, Jakub Gawlik, Bartłomiej Głąb

SUKCES UKS ORLIK JÓZEFINA
Wraz z Nowym Rokiem zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego Orlik Józe ina odnieśli wspaniały sukces podczas
Turnieju Chlebnia Cup, tracąc tylko jedną bramkę. Rocznik 2012
wziął udział w organizowanym przez Chlebnię turnieju bez
klasy ikacji. Nasze skrzaty wygrały wszystkie mecze tracąc tylko jedną bramkę! Skład wyglądał następująco: Śleszyński Staś
(bramka), Pytel Kuba, Tadzik Bartek, Bernadzki Bruno, Juraszek
Mikołaj, Kowalczyk Adam, Michałowski Patryk i Polowczyk Wojtek.
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WYDARZENIA
TESTY AUTOBUSÓW
Od 27 stycznia br.
Urząd Gminy Żabia
Wola będzie przeprowadzał testy autobusów różnych irm. Do
Żabiej Woli przyjadą:
w dniach 27.01 - 03.02
Solaris Urbino 12 IV
Electric, w dniach 5.02 12.02 Mercedes eCitaro oraz w dniach 28.01 - 31.01 Mercedes
Sprinter. Dwa duże pojazdy są elektryczne, a więc ciche i ekologiczne, mały bus napędzany jest silnikiem Diesla, ale spełniającym surowe normy emisji spalin.
Pojazdy elektryczne będą ładowane w Żabiej Woli przez specjalne
ładowarki ze złączami PLUG-IN.
Podczas testów sprawdzane
będą m.in.: działanie zainstalowanych i proponowanych przez
producentów systemów, zużycie
energii/paliwa, komfort jazdy
i możliwości techniczno-eksploatacyjne pojazdów. Autobusy będą
testowane przy współpracy z lo-

kalnymi Przewoźnikami. Działania te umożliwią w przyszłości
wybór najlepszych pojazdów do obsługi naszych mieszkańców.
Testy pojazdów stanowią jeden z wielu elementów polityki
transportowej prowadzonej przez Wójta Gminy Żabia Wola.
Jej głównymi celami są: poprawa warunków i bezpieczeństwa
przemieszczania się Mieszkańców, zwiększenie dostępności
miejsc pracy, dóbr i usług rozwój Gminy Żabia Wola i podwyższenie komfortu życia jej Mieszkańców.
Pojazdy
podczas
testów będą obsługiwały wybrane linie
autobusowe w gminie.
Zachęcamy wszystkich
Mieszkańców do wypróbowania i oceny
pojazdów. W każdym
z autobusów będzie
możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej komfortu i zastosowanych rozwiązań dla pasażerów. Szczegółowy gra ik jazd
poszczególnych pojazdów na liniach zamieszczony zostanie
na stronie internetowej gminy Żabia Wola w dniu rozpoczęcia
testów danego pojazdu.

PLENEROWY KONCERT SYLWESTROWY
Pierwszy Plenerowy Koncert Sylwestrowy w Gminie Żabia Wola cieszył się
dużym zainteresowaniem.
Inicjatorem i organizatorem
wydarzenia społeczno-kulturalnego był Wójt Gminy
Piotr Rybka.Lokalny zespół
muzyczny
SomGorsiBis
- gwiazda wieczoru - wykonywał covery znanych
i lubianych utworów mu-

zycznych. Koncert uatrakcyjniły konkursy z nagrodami. Uczestnicy
konkursów mogli wykazać się wiedzą m.in. na temat liczby Radnych
oraz osób aktualnie sprawujących mandat, patronów lokalnych
szkół, czy nazwiska założyciela Muzeum Żaby, nie zabrakło także zagadek muzycznych. Samorząd zatroszczył się także o najmłodszych
uczestników zabawy zapewniając im opiekę animatora. Nie było
to jedyne udogodnienie dla Mieszkańców. Na terenie Gminy Żabia
Wola w Noc Sylwestrową uruchomiona została specjalna, bezpłatna
komunikacja autobusowa dowożąca wszystkich zainteresowanych
na Koncert Sylwestrowy
i odwożąca po zakończeniu imprezy.
Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP SKUŁY
13 stycznia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem
na cztery koła, o pojemności 4,5 tys. litrów. Samochód dla naszej
jednostki jest największą ubiegłoroczną inwestycją samochodową
poczynioną dla OSP z terenu Powiatu Grodziskiego.
Pojazd został zakupiony za kwotę blisko 960 tys. złotych. Środki
na zakup specjalnego wozu bojowego udało się zgromadzić dzięki
wielkiemu zaangażowaniu Strażaków z OSP Skuły oraz współpracy
przedstawicieli jednostki z samorządem Gminy Żabia Wola.
Zakup samochodu s inansowany został w ramach dotacji:
• z budżetu Gminy Żabia Wola w wysokości 399.953,50 zł
• z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w kwocie 100.000,00 zł
• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 335.000,00 zł
• od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (z irm
ubezpieczeniowych) w kwocie 125.000,00 zł
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OŚWIATA
STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Na sesji 30 października 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy
– została podjęta przez Radnych uchwała wprowadzająca stypendia dla najlepszych uczniów i za osiągnięcia sportowe oraz
nagrodę Wójta dla najlepszego absolwenta klasy VIII. Ta nowa
inicjatywa ma za zadanie zachęcać uczniów do uczestnictwa
w konkursach i zawodach – najlepsi uczniowie/sportowcy z klas
IV-VIII naszych szkół podstawowych, którzy mogą pochwalić się

osiągnięciami na zawodach, konkursach, olimpiadach – zostaną
na zakończenie semestru dodatkowo wyróżnieni przyznanym
jednorazowo stypendium w formie pieniężnej. Jest to pierwszy
pilotażowy rok szkolny, w którym stypendia zaczęły funkcjonować – mamy nadzieję, że wielu uczniów je otrzyma. Regulamin
oraz kryteria zostaną przekazane Rodzicom za pośrednictwem
szkół.

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZANOWIE
Dnia 21 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie grupy wolontariuszy ze szkoły podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie z panem Piotrem Rybką, wójtem gminy Żabia Wola.
W związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka wolontariusze w strojach niebieskich (barwy Unicef)
w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowali Wójtowi za
stanie na straży respektowania praw dziecka w naszej gminie.
Poinformowali, że z analizy przeprowadzonej w szkole sondy
wynika, iż dzieci odczuwają radość z powodu szczęśliwego dzie-

ciństwa i mają możliwość korzystania ze
swoich praw. Uważają,
że nasza gmina jest
przyjazna dzieciom.
Koordynatorami akcji
były: Joanna Krawczyk, Iwona Krejner.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKUŁACH
Ogólnopolski Projekt Archi Przygoda
Szkoła
Podstawowa
w Skułach jako jedna
z dwóch szkół wiejskich
w Polsce wzięła udział
w pilotażowym projekcie
ARCHI-PRZYGODA. Jest to
program z zakresu edukacji
architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce
przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą,
a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.
Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania
przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia
procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska
naturalnego.
Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela przedszkolnego/szkolnego oraz architekta zatrudnionego przez NCK. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach
opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.
Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Otrzymał on patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.
Pierwsza pomoc – szkolenie przez straż pożarną
Odwiedziny strażaków to nie lada gratka dla uczniów. Można poznać tajniki ich pracy, obejrzeć z bliska wóz strażacki, dowiedzieć
się wielu ciekawostek z życia ludzi wykonujących tak
niebezpieczną pracę. Jednak najważniejszą częścią
takiej wizyty są szkolenia
z udzielania pierwszej pomocy. Zarówno uczniowie
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jak i nauczyciele mieli ciekawą i praktyczną lekcję jak zachować się
w trudnych sytuacjach.
Świąteczna dekoracja
W szkole w Skułach od 6 grudnia 2019 r.
dało sie odczuć świąteczny nastrój. Piękna choinka pachniała lasem. Uczniowie pod kreatywnym okiem nauczycieli udekorowali drzewko
i stworzyli dekorację obwieszając schody prezentami i budując Szopkę Bożonarodzeniową.
Wizyta w pałacu prezydenckim
Dzięki uprzejmości pana
Piotra Wiadernego wewspółpracy z Sekretarzem
Gminy Żabia Wola Dariuszem Dąbrowskim i Wójtem
Gminy Żabia Wola Piotrem
Rybką, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Skułach
mogli odwiedzić Pałac Prezydencki w Warszawie. Zostali oprowadzeni po wszystkich pomieszczeniach dostępnych dla
zwiedzających. Dowiedzieli się kiedy Pan Prezydent jada posiłki,
gdzie przyjmuje gości i gdzie pracuje.
Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się tabliczką
mnożenia
Wszyscy wiemy, że wiedza sama nie wchodzi do głowy. Jak się
uczyć, żeby nie wkuwać godzinami? Jak znaleźć sposób, aby nauka była łatwiejsza i przyjemniejsza? Uczniowie klasy IV szkoły
w Skułach wiedzą, że można to robić aktywnie i z dużym sukcesem
bawiąc się przy tym doskonale. Dekoracja klasy wypełnionej tabliczką mnożenia? Zabawa w chowanego?
Poszukiwanie skarbu? To
nadal lekcja matematyki?
Oczywiście!
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OŚWIATA
SZKOŁA PODSTAWOWA W JÓZEFINIE
Sztab WOŚP 2020
Podczas tegorocznej edycj
WOŚP, sztab w S.P. im. Kawalerów Usmiechu zorganizował w dn. 9 stycznia koncert
z licytacją, podczas której został wystawiony i wylicytowany „Dzień z Wójtem Gminy
Żabia Wola”. W niedzielę 12
stycznia 36 wolontariuszy wyruszyło na kwestę. W ciągu tygodnia w szkole odbywały się kiermasze z ciastami oraz loteria
fantowa. Łączna kwota, którą udało się zebrać to 17.570,34 zł.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Dn. 20 listopada 2019 r., w 30. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, S. P. w Józe inie brała udział w światowych
obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF. W tym szczególnym dniu dzieci na całym
świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. Tego
dnia w szkole zrobiło się bardzo niebiesko, a to dzięki balonom,
które pojawiły się na korytarzach oraz uczniom i nauczycielom, którzy przyszli
ubrani na niebiesko realizując hasło
„na niebiesko
#dlakażdegodziecka”.
Kolor
niebieski to kolor UNICEF symbolizujący jedność
z dziećmi na całym świecie. Uczniowie klas VIb i VIc z tej okazji
przygotowali apel, podczas którego przedstawili historię powstania Konwencji oraz przybliżyli prawa w niej zawarte. Wszystkie
klasy zaprezentowały wybrane prawa na tablicach, które wypełniły salę gimnastyczną.

#CODEWEEK
Pierwsze dwa tygodnie października uczniom klasy IIIb i Ia
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józeinie upłynęły pod znakiem #CODEWEEK. Z całej Polski do tej
ogólnoświatowej akcji przyłączyło się wiele szkół i zgłoszono
ponad 66 880 zajęć. Nasza szkoła była jedną z tych placówek.
W tym roku akcja trwała od 5 do 20 października, obejmowała 10 szkolnych dni radosnej zabawy i nauki przez kodowanie.
Każdy dzień upłynął pod innym tytułem. Zajęcia prowadzone
były zarówno of line, jak też przy użyciu komputerów, tablicy multimedialnej i tabletów. Obie klasy zostały wyróżnione
i otrzymały nagrody za udział w tym projekcie
Kampania „Hazard? Nie, dziękuję”
W grudniu uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe inie brali udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Hazard? Nie
dziękuję”. Celem kampanii jest wsparcie nauczycieli w procesie
edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród dzieci i młodzieży
oraz na problemy, które wynikają z ich uprawiania.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. IX edycja akcji w Szkole Podstawowej im. kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe inie odbyła się 4 października 2019 r.
Uczniowie przez tydzień przygotowywali się ze swoimi nauczycielami do udziału w konkursie, w trakcie zabaw doskonalili
swoje umiejętności, ale również przygotowali dla swoich reprezentantów hasła zagrzewające do walki. W trakcie jednej lekcji,
pięć komisji egzaminacyjnych sprawdzało stopień znajomości
tabliczki mnożenia. Każdy mógł spróbować swoich sił, a zwycięzcy otrzymali nagrodę – legitymację oraz certy ikat Eksperta
Tabliczki Mnożenia.

PRZEDSZKOLE „LEŚNA KRAINA”
Od września przedszkole „Leśna Kraina” przystąpiło do realizacji kilku projektów edukacyjnych, dzięki którym dzieci będą
mogły lepiej poznać i zrozumieć świat. W przedszkolu organizowane są cyklicznie zajęcia kulinarne w ramach projektu „Mali
kucharze”. Czynności dosypywania, przelewania, mieszania,
wygniatania i krojenia gwarantują rozwój małej motoryki, czyli
sprawność manualną dłoni dziecka. Natomiast ważenie, odmierzanie i przeliczanie produktów uruchamia rozwój umiejętności matematycznych. Zabawy kulinarne powodują, że dzieci
chętniej sięgają po nowe smaki. Dlatego zajęcia kulinarne, to
wielka frajda i dobra nauka. Od września przedszkolaki już kilkakrotnie wcieliły się w rolę świetnych kucharzy przyrządzając
jesienne przetwory, (w tym kiszoną kapustę) kanapki dla misia,
ciasteczka z dyni, ciasto marchewkowe, pierniczki oraz
sałatkę jarzynową.
Przedszkolaki z Przedszkola „Leśna Kraina” chętnie bawią się różnorodnymi
zabawkami, a w szczególności uwielbiają klocki drewniane. Budowle wznoszone

przez dzieci to prawdziwe
dzieła sztuki konstrukcyjnej wykonywane z wielkim
zaangażowaniem i ogromną
pasją.
W przedszkolu organizowane są również zajęcia,
podczas których dzieci mogą
samodzielnie wykonać zabawki w ramach innowacji pedagogicznej „ Zagadkowe zabawki – sensoryczne zabawki”.
W 2019 roku przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego programu „Zdrowo i sportowo” realizowanego przez wydawnictwo „ Bliżej przedszkola”. W ramach realizacji programu dzieci
uczestniczyły w Europejskim Tygodniu Sportu organizowanym
przez studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Zabawy ruchowe połączone z zabawami konstrukcyjnymi, badawczymi i przyrodniczo – ekologicznymi zapewniła też przedszkolakom wycieczka do Centrum Mądrej Planety (Smart Kids
Planet) zorganizowanego na Stadionie Narodowym w Warszawie.
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KULTURA
KONCERT NOWOROCZNY
10 stycznia powitaliśmy nowy rok w naszym stylu! Na zaproszenie Domu Kultury w Żabiej Woli pozytywnie odpowiedział
kwartet utalentowanych muzycznie młodych osób, które – mając w swoim dorobku występy na największych europejskich
scenach – odwiedziły nasz zabytkowy dworek.
Kwartet w składzie: Michał Zator (harfa irlandzka, śpiew),
Ksenia Shaushyshvili (śpiew), Dariusz Tarczyński (pianino,
śpiew) oraz Natalia Janik (skrzypce) przeniósł publiczność we
wspaniały świat bardzo emocjonalnej, niezwykłej muzyki. Różnorodne aranżacje utworów, obejmujące zarówno dziecięce hity,
jak i przeboje nieco starsze, zaskakiwały bogactwem brzmienia,
harmonijnością i perfekcją doboru dźwięków. Publiczność doceniła także otwartość artystów, którzy – oprócz przywiezionego
ze sobą muzycznego skarbu – obdarowywali nas dobrym słowem, charyzmą i optymizmem. Dziękujemy!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Z radością informujemy, że w 2019
roku otrzymaliśmy Certy ikat Biblioteka
przyjazna dzieciom, przyznawany przez
Fundację Metropolia Dzieci, organizatora projektu „Z Książką na start”, którego
patronami są również: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Projekt „Z Książką
na start” cieszy się ogromnym powodzeniem również w naszej
Bibliotece.

DOM KULTURY

•

•
•
•
•
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•
24 stycznia – wyjazdowy Dzień
Babci i Dziadka – Warszawska Opera
Kameralna – Wesele Figara – dla studentów UTW
•
1 lutego – Matecznik Mazowsze
– Koncert Wiedeński
8 lutego godz. 17.00 – wernisaż wystawy artystów niepełnosprawnych Przyroda, Integracja, Sztuka, przy współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz twórców niepełnosprawnych NIKE z Białegostoku – uświetniony koncertem Julii
Kucharskiej –mieszkanki Huty Żabiowolskiej
15 lutego godz. 10.00 – teatrzyk dla najmłodszych – Przygody Kuleczki – czyli o wielkiej sile marzeń.
25 lutego – Ostatki z Trzecim dzwonkiem – mini kabaret –
Proszę wstać sąd idzie!
25 lutego – początek semestru letniego 2020 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Domu Kultury w Żabiej Woli
6 marca – Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
– Katarzyna Zawada z piosenkami Violetty Villas.

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu nowości
wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych.
Celem
Priorytetu jest wzbogacenie i odnowienie
księgozbiorów
polskich bibliotek publicznych. Nasi Czytelnicy
już mogą wypożyczać
zakupione z dotacji
książkowe jak i audiobookowe nowości.
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LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO
JAK MINĄŁ ROK
Za nami pierwszy rok realizacji projektu „Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego”. Jaki on był? Tego
dowiecie się z lektury poniższego tekstu, czyli tradycyjnego podsumowania minionego roku 2019.
Informacja i promocja
Jednym z głównych założeń „Drogowskazów” jest promowanie
działalności organizacji z terenu Ziemi Chełmońskiego i udzielanie
wsparcia informacyjnego dla członków grup o różnym charakterze pracy społecznej. W tym zakresie najbardziej spektakularnym
zadaniem, które zrealizowaliśmy, był wrześniowy piknik, podczas którego zaprezentowało się aż 19 takich zrzeszeń! Wspólnie
zamieniliśmy mszczonowski park miejski w obszar, na którym
zebrały się prawdziwe skarby Ziemi Chełmońskiego – wspaniali
społecznicy i prężnie działające organizacje.
Pomyliłby się ten, kto stwierdziłby, że o naszym projekcie przypominamy tylko podczas jednostkowych zadań, takich jak właśnie
wspomniany piknik. Nieomal codziennie w biurze LGD odbieramy
wiele telefonów, maili i osobistych próśb o informacje. Staramy się,
by żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi, w czym, oczywiście, pomagają nam nasi doradcy – specjaliści w zakresie działalności NGO.
Dodatkowo, co tydzień mogliście otrzymywać najświeższe wiadomości ze świata NGO wprost na Waszego maila - w ramach Newslettera, który był naszym kolejnym pomysłem na promowanie
i informowanie.
Bieżący numer jest trzecim wydaniem „Drogowskazów”, które dystrybuowaliśmy na terenie wszystkich 10 gmin Ziemi Chełmońskiego - Żabiej Woli, Mszczonowa, Grodziska Mazowieckiego,
Jaktorowa, Radziejowic, Teresina, Baranowa, Sochaczewa, Nowej
Suchej oraz Rybna. Staraliśmy się, by w każdym numerze znalazła
się nie tylko prezentacja organizacji z obszaru LGD, ale również
przydatna wiedza.

Coraz popularniejszą formą edukacji są webinary. My również
z niej skorzystaliśmy, proponując Wam dwa tematy: NGO - #dobrepraktyki w komunikacji na Instagramie oraz Nowe obowiązki
administratora danych osobowych w świetle RODO. Szczególnie to
ostatnie zagadnienie jest wielką niewiadomą (nie tylko) dla członków organizacji.
Dzięki remontowi siedziby Lokalnej Grupy Działania, wykonanemu w ramach projektu, mogliśmy także udostępnić Wam salę
dydaktyczną z projektorem i sprzętem komputerowym.
Badania, badania…
Trudno jest cokolwiek zmieniać, nie przeprowadziwszy uprzednio badań aktualnego stanu. Badanie dotyczyło potencjału, potrzeb i barier lokalnych w działalności NGO. Dodatkową korzyścią,
wynikającą z tego zadania, było stworzenie bazy teleadresowej
organizacji z terenu Ziemi Chełmońskiego.
Jak mogliście przeczytać, w tym roku „Drogowskazów” obywatelskiej aktywności postawiliśmy całkiem sporo. Już teraz zapraszamy wszystkich Was, przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Ziemi Chełmońskiego, do przyszłorocznej współpracy!

Doradztwo, szkolenia, infrastruktura
W ciągu miesięcy realizacji „Drogowskazów aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego” chcieliśmy wzmocnić kapitał
ludzki naszych organizacji. Właśnie dlatego zaproponowaliśmy
Wam doradztwo indywidualne i grupowe.
„Drogowskazami” były również szkolenia tematyczne. Ostatnie
z nich obejmowało zagadnienie social mediów w NGO.
W mijającym roku zorganizowaliśmy również cykl edukacyjno-rozwojowy dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej FRESH. Co
zawiera ta forma? Między innymi kompleksową ocenę funkcjonowania organizacji przez jej członków, w oparciu o specjalistyczną
diagnozę tutora.

ZIOŁA NA ZDROWIE I NA CHOROBĘ
Kto z was nigdy nie słyszał o dobroczynnej właściwości ziół?
Kto z was nigdy nie zaparzył sobie mięty na problemy trawienne lub szałwii na ból zęba? Okazuje się jednak, że ziołolecznictwo, to coś więcej niż stosowanie rumianku, mięty, melisy
czy szałwii. O dobroczynnych właściwościach niepozornych,
zielonych listków opowiadał dr Mirosław Angielczyk podczas
spotkania „Zioła na zdrowie i w chorobie”. Odbyło się ono w ramach projektu Mazowieckie Dobre Praktyki i Tradycje Kulinarne, który uzyskał do inansowanie ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
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OGŁOSZENIA
DNI WOLNE OD PRACY W 2020 ROKU

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

W 2020 roku czeka nas 113 dni wolnych od pracy. Oznacza
to, że w będziemy pracować o dwa dni dłużej niż w roku 2019,
a odpoczywać o jeden dzień krócej. Wynika to z faktu, że 2020
jest rokiem przestępnym i luty ma 29 dni.
W tym roku dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę. Oznacza to, że przysługują za nie dwa dodatkowe
wolne dni robocze.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2020 roku:
1 stycznia - Nowy Rok (Środa)
6 stycznia – Trzech Króli (Poniedziałek)
12 kwietnia – Wielkanoc (Niedziela)
13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (Poniedziałek)
1 maja – Święto Pracy (Piątek)
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (Niedziela)
31 maja – Zesłanie Ducha Świętego (Niedziela)
11 czerwca – Boże Ciało (Czwartek)
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Sobota)
1 listopada – Wszystkich Świętych (Niedziela)
11 listopada – Święto Niepodległości (Środa)
25 grudnia – Boże Narodzenie (Piątek)
26 grudnia – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (Sobota)

11 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 w dawnym budynku szkoły
w Słubicy Dobrej (Słubica Dobra ul. Słoneczna 36) odbędzie się
zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających w Sołectwie Słubica A. Dotychczasowa Sołtys p.
Katarzyna Szybisz-Wiczkowska złożyła rezygnację z pełnienia
funkcji. To nie koniec wyborów w tej części Gminy. Niebawem
Wojewoda Mazowiecki wyznaczy datę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola. Wybory przeprowadzone zostaną w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 8 w związku
z wygaśnięciem mandatu Radnego p. Tomasza Wacławka, który
z końcem ubiegłego roku złożył pisemną rezygnację z pełnienia
funkcji
(pisemne zrzeczenie się
mandatu). Granice
okręgu wyborczego nr 8 obejmują
miejscowości: Bieniewiec, Oddział,
Grzymek, Słubica
A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica- Wieś, Pieńki
Słubickie.

WOLONTARIUSZE DO PRACY Z PSEM PRZEWODNIKIEM POSZUKIWANI!
Psy przewodnicy stanowią nieocenione źródło pomocy dla
osób z niepełnosprawnościami, w tym głównie dla osób niewidomych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Fundacją Vis Maior, Fundacją Pies Przewodnik, Fundacją na rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies
Przewodnik oraz Polskim Związkiem Niewidomych realizują
projekt pod nazwą: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników
oraz zasad jego inansowania”. Aktualnie poszukiwani są wolontariusze do pracy z psami przewodnikami.
Poszukiwani wolontariusze to osoby, które przyjmą do swojego domu psa (szczeniaka) pod stałą opiekę, której efektem
będzie przygotowywanie psa, przy współpracy z trenerem, do
dalszego etapu szkolenia specjalistycznego lub są gotowi przyjąć psa na kilka/ kilkanaście dni w roku w ramach działań „pogotowia wolontarystycznego”.
Wolontariusz weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów,
podczas których dowie się jak odpowiednio nauczyć psa pożądanych zachowań, jak przygotować go do wizyty u weterynarza
czy też do czynności pielęgnacyjnych. Przybliżona zostanie także tematyka specy iki funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, tak aby wolontariusz mógł się dowiedzieć, jak dużą pomocą

może być pies przewodnik. To też doskonała okazja do poznania
nowych osób i do ważnych wyzwań.
Do zadań wolontariusza będzie należało:
• opieka nad szczeniakiem przez pierwszy rok jego życia
oraz wychowanie go na posłusznego psa. Nie oczekujemy od wolontariuszy umiejętności związanych ze szkoleniem psa (tym zajmą się w kolejnym etapie trenerzy),
• udział w szkoleniach oraz spotkaniach wolontariuszy,
• wywiązywanie się z powierzonych zadań i współpraca
z trenerami,
• zabieranie psa ze sobą wszędzie, by mógł poznać jak najwięcej miejsc, gdzie w przyszłości przyjdzie mu pracować. Pies nie może zostawać sam w domu dłużej niż 5
godzin, ponieważ czas poświęcony psu odgrywa kluczową rolę. Ważne jest, aby dzieci mieszkające z wolontariuszem miały więcej niż 5 lat.
Wszyscy zainteresowani podjęciem pracy wolontariusza
mogą skontaktować się z jednym z partnerów projektu:
• http://fundacjavismaior.pl
• http://piesprzewodnik.org.pl
• https://fundacja.labrador.pl/pl
źródło PFRON

REDAKTOR NACZELNY: Dariusz Dąbrowski
PROJEKT GRAFICZNY, REDAKCJA TEKSTÓW:
Joanna Wysokińska, OneCompany
DRUK: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
lne odd pra
racy
cy
i redagowania otrzymanych tekstów.lln
prrzyypa
p
pada
ddaająą w

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 47/20

19

