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ZA NAMI
TRUDNY ROK...

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Ostatni rok był czasem niepokoju, zmagań i wyzwań dla nas
wszystkich. Oddając w Państwa ręce nowy numer Biuletynu,
chciałbym poinformować o inicjatywach, które wychodzą naprzeciw Państwa prośbom i potrzebom oraz podsumować te, które już
udało się zrealizować. Wszystko to dowodzi, że również w tym
trudnym czasie Urząd Gminy Żabia Wola jest skuteczny w działaniu na rzecz swoich Mieszkańców.
Od początku mojej kadencji wraz z częścią Rady Gminy zintensyfikowaliśmy działania dotyczące planów i projektów, które
systematycznie wdrażamy. Podsumowując, do inicjatyw, które
już funkcjonują w ramach projektu Przyjazna i dostępna Gmina
należą: nowy żłobek, nowe drogi, nowa komunikacja, nowa szkoła - remont szkoły w Skułach to zdecydowanie więcej niż modernizacja. Tworzymy nowe przestrzenie dla lokalnych społeczności
w ramach Otwartych Stref Aktywności (OSA) i Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Projekty nowa strażnica
OSP Żelechów i nowy wóz bojowy z nowym garażem w OSP Skuły.
Jeśli chodzi o inicjatywy bieżące, wzięliśmy udział w naborze
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„Maluch+” 2021 r. Cieszę się, że nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a to oznacza, że Gmina Żabia Wola otrzyma na
funkcjonowanie żłobka ponad 58 000 zł. Na koniec marca wystąpiliśmy też do Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznanie środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021 dla 7 Sołectw. Pozyskane pieniądze przeznaczymy na zadania wskazane przez Sołtysów i Rady Sołeckie zgodnie
z wolą Mieszkańców.
Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
trafił już nasz wniosek o udzielenie w 2021 r. dotacji na renowację kościoła i dzwonnicy w Skułach. Wartość zadania to 640
000 zł. W ramach programu Sportowa Polska 2021 pod koniec
marca wystąpiliśmy o środki na profesjonalną salę gimnastyczną
w Szkole Podstawowej w Skułach. Wierzymy, że z programu Senior+ zdobędziemy wsparcie na funkcjonowanie Klubów Seniora
w Słubicy Dobrej i Żelechowie, który wznowił działalność po kilkumiesięcznej przerwie. Pragnę przypomnieć, że klub ma na celu
zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców powyżej 60. roku
życia, którzy z racji wieku i utrudnień komunikacyjnych mają
ograniczony dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej.
Dzięki wytężonej pracy Referatu Inwestycji i Infrastruktury
podpisaliśmy 5 marca br. kontrakt na przebudowę ulicy Folwarcznej w Musułach. Wykonano też prace naprawcze oświetlenia ulicznego przy ul. Mazowieckiej w Józefinie. Pracownicy
Referatu przeanalizowali również oferty złożone w przetargu na
bieżące utrzymanie dróg gruntowych, a także przygotowali materiały przed ostatnim etapem prac wykończeniowych budynku
OSP Żelechów.
Pod koniec stycznia 2021 r. podpisaliśmy ze Schroniskiem Fundacji VIVA! w Korabiewicach umowę na odławianie, transport
oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt. W ramach
tej umowy, po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Urzędu,
Fundacja sama odbierze zwierzęta z terenu Gminy.
W imieniu gminnego Referatu Finansowo-Podatkowego przypominam, że mogą Państwo otrzymywać faktury za zużytą wodę
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i odprowadzanie ścieków w formie e-maila. Odpowiednie oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Przypominam także, że trwa rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Skułach,
a także do Żłobka Gminnego w Żabiej Woli.
Od 1 kwietnia 2021 r. rusza akcja kastracji psów i kotów posiadających właściciela. Każdy Mieszkaniec gminy będzie mógł
złożyć wniosek o sfinansowanie zabiegu. Przeznaczyliśmy na ten
cel 10 000 zł.
Rada Gminy przyjęła uchwałę dotyczącą stworzenia Związku
Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, dzięki
czemu nasi Mieszkańcy nadal będą korzystać z bezpośredniej komunikacji z Grodziskiem Mazowieckim.
Pozdrawiam i zapraszam do lektury!

Piotr Rybka,
Wójt Gminy Żabia Wola

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy
KAŻDEGO! Na szczęście nie jest konieczne spotkanie z rachmistrzem – główna i obowiązkowa metoda to samospis internetowy. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.
Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkaniowych.
Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

15 marca br. rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny
2021/2022 do przedszkoli i oddziału przedszkolnego znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola. W tym roku po raz pierwszy odbywa się ona drogą elektroniczną przez stronę internetową: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabiawola.
Po zalogowaniu się w systemie, rodzice lub prawni opiekunowie powinni wypełnić wniosek, a następnie wydrukować
go, podpisać i dostarczyć do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się na pierwszym miejscu na liście
preferencji. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji. Wzory odpowiednich oświadczeń są dostępne w systemie. Istnieje
także możliwość potwierdzenia wniosku w systemie podpisem
elektronicznym (profilem zaufanym) rodziców/opiekunów
prawnych. Wówczas nie ma potrzeby składania go w formie papierowej.

WAŻNE INFORMACJE

NOWY ODBIORCA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE

26 lutego 2021 r. została zawarta umowa na „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Żabia Wola”.
Nowym odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców jest
firma Eko-Hetman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Turystycznej 26
w Nadarzynie. Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości
worki do selektywnej segregacji odpadów komunalnych.
Stawka za gospodarowanie odpadami w 2021 r. pozostaje bez
zmian tj. :
•za odpady komunalne z nieruchomości na stałe zamieszkałych, zbierane w sposób selektywny – 36,38 zł;
*w przypadku zgłoszenia posiadania kompostownika (na wzorze
deklaracji z dn. 09.03.2020 r.) przysługuje zniżka w wysokości
3,38 zł od/m-c.
•za odpady komunalne z nieruchomości, gdzie znajduje się
domek letniskowy lub wykorzystuje się ją na cele rekreacyjne
– 169,00 zł.
Zgodnie z ustawą 14 grudnia 2020 r. o odpadach Mieszkańcy
są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
na nieruchomości. Mieszkańcy posiadający złożoną deklarację
o nieselektywnej zbiórce odpadów są zobowiązani do złożenia
korekty deklaracji do Urzędu Gminy, ul. Główna 3, 96-321 Żabia
Wola lub drogą elektroniczną: EPUAP, poczta elektroniczna.
Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie
Urzędu Gminy: www.zabiawola.pl.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

Rekrutację prowadzą komisje powołane przez dyrektorów
przedszkoli i szkoły podstawowej w następujących placówkach:
•Publicznym Przedszkolu „Leśna Kraina”,
Żabia Wola ul. Leśna 2;
•Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Skułach, ul. Mszczonowska 3;
•Przedszkolu „Żabka”, Żabia Wola ul. Warszawska 9;
•Przedszkolu „Promyk”, Ojrzanów-Towarzystwo, ul. Długa 12.
Zasady, kryteria i harmonogram rekrutacji są dostępne na
stronach internetowych oraz w sekretariatach placówek.
W razie problemów, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
z Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola:
tel. 46 857 80 53.
Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

15.03.2021 08:00

06.04.2021 12:00

Rejestracja kandydatów

14.04.2021 12:00

20.04.2021 12:00

Potwierdzanie woli

14.04.2021 12:00
21.04.2021 12:00
07.06.2021 08:00
23.06.2021 12:00
23.06.2021 12:00
30.06.2021 12:00

14.04.2021 12:00
07.06.2021 08:00
18.06.2021 12:00
23.06.2021 12:00
29.06.2021 12:00

Od 2 marca 2021 r. trwa rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Żabiej Woli na rok 2021/2022. Zasady rekrutacji, formularze wniosków i niezbędne oświadczenia dostępne są
w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zabiawola.pl oraz w sekretariacie
Żłobka.
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu
Żłobka, który jest czynny: pon. - pt. w godz. 8.00-16.00.
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka Gminnego w Żabiej Woli.
Rodzice zostaną również powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać
u Dyrektora Żłobka, tel. 501-663-414, zlobek@zabiawola.pl

Publikacja list
zakwalifikowanych

Publikacja list przyjętych

Rekrutacja uzupełniająca
rejestracja kandydatów
Rekrutacja uzupełniająca
publikacja list
zakwalifikowanych
Rekrutacja uzupełniająca
potwierdzanie woli
Rekrutacja uzupełniająca
publikacja list przyjętych
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WÓJCIK PRZEMYSŁAW

SZTOMPKA MARIUSZ

REDESTOWICZ WANDA

RADOMIŃSKA MAGDALENA

OLCZAK ROMAN TOMASZ

MARCZEWSKI KRZYSZTOF

LUC MARIUSZ HENRYK

KUJAWA TOMASZ

KOZICKA MAŁGORZATA

KLIMKOWSKI NORBERT

KACPRZAK ILIANA

JANOŚ JOANNA

FILIPOWICZ ANNA

NIE GŁOSUJE

GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABAWIA WOLA NAD BUDŻETEM

FILARCZYK ROMAN

wydatki na utrzymanie sieci wod-kan w naszej gminie w ub.
roku przekroczyły 1,6 mln zł, co jeżeli powiększymy o koszty
inwestycyjne i amortyzację infrastruktury w tym obszarze, pokazuje jak dużo dokładamy z innych dochodów do utrzymania
sieci wod-kan.
W wydatkach budżetu największą składową będą wydatki
na wypłaty zasiłków i świadczenia 500+. To kwota 19,6 mln zł.
Na drugim miejscu są wydatki na prowadzenie gminnych szkół
i opiekę przedszkolną, świadczoną również przez podmioty niepubliczne – 17,8 mln zł. Przy czym wychowanie przedszkolne to
aż 5,9 mln zł. Niepokojące jest to, że do oświaty gmina dokłada
aż 7,8 mln do otrzymanej subwencji oświatowej. Na budowę
i remonty dróg na dzień oddania artykułu do druku planuje się
przeznaczyć prawie 3 mln zł. Na funkcjonowanie strażnic OSP
i gotowość p.poż. planuje się przeznaczyć 2,3 mln zł, z czego 2
mln zł to inwestycje. Na razie plan wydatków inwestycyjnych
gminy ogółem to kwota 4,5 mln zł. Jednakże jak każdego roku,
plan ten będzie sukcesywnie zwiększany. Gmina składa wnioski
o dofinansowania w ramach wszystkich ukazujących się konkursów na dofinansowanie sektora samorządowego. Na rozstrzygnięcia konkursów czekamy.
Na uwagę zasługuje fakt, że w 2021 roku w ramach wydzielonego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego (FS) do dyspozycji sołectw, czyli mieszkańców wyodrębniono kwotę 877 tys.
zł. Jest to jedna z form budżetu partycypacyjnego na terenach

PRZECIW

Uchwalony w grudniu 2020 roku budżet gminy Żabia Wola
zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków przekroczył
kwotę 60 mln zł. Niestabilny ekonomicznie rok 2020 i nadal
panująca epidemia nie sprzyjają realistycznemu planowaniu.
Na dzień oddania artykułu do druku dochody budżetu to kwota
61.887,740,55 zł (61,888 mln zł). Wydatki to 63.248.618,55 zł
(63,249 mln zł), różnica pomiędzy wydatkami a dochodami będzie pokryta z oszczędności z zeszłego roku. Dla przejrzystości
w dalszej części artykułu dane będą prezentowane w tys. zł lub
mln zł ze znakiem po przecinku.
Największe dochody to dotacje na zasiłki z pomocy społecznej i świadczenie 500+. To kwota 17,5 mln zł. Na prawie 17 mln
zł zaplanowano wpływy z podatków PIT i CIT. Po 10 mln zł wynoszą plany wpływów z pozostałych podatków oraz subwencji
z budżetu państwa. Odpłatność mieszkańców za wywóz odpadów to 3,8 mln zł, a mimo to gmina i tak przewiduje dofinansowanie systemu gospodarki odpadami kwotą 1,5 mln zł. Odpłatność mieszkańców za dostawę wody to 1,1 mln zł ale same

wiejskich i jednocześnie wyraz współpracy władz gminnych
z mieszkańcami. Wydzielenie FS nie jest obowiązkowe.
Podsumowując budżet gminy Żabia Wola na 2021 rok: DOCHODY – 61.888 tys. zł; WYDATKI – 63.249 tys. zł; DEFICYT –
1.361 tys. zł.
Bardzo ważne jest to, że mimo źle kojarzącej się nazwy, tegoroczny deficyt jest „dobrym” deficytem. Przy powyższej relacji
dochodów do wydatków w samorządzie nie może być inaczej,
jednakże na pokrycie całego deficytu gmina ma środki pieniężne z lat ubiegłych. Są to otrzymane w roku ubiegłym dotacje
oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku gminnym.
Z uchwalonego budżetu wynika również, że gmina spłaci 2,2
mln zł wcześniej zaciągniętego zadłużenia z ostatnich kilkunastu lat. Z zaplanowanych kwot dochodów i wydatków wynika,
że najbardziej naglące potrzeby mieszkańców zostaną zaspokojone. Jako zadania nadobowiązkowe gmina finansuje transport
autobusowy i funkcjonowanie żłobka. Władze gminy będą dokładać wszelkich starań, by zdobywać kolejne fundusze na inwestycje, w tym poprawę stanu gminnych dróg, kanalizację, budowę i modernizację szkół i obiektów użyteczności publicznej.

WSTRZYMUJE SIĘ

BUDŻET GMINY NA 2021 ROK

ZA

FINANSE

16-12-2020 XXXI SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2021 NR 107/XXXI/2020
10 2 2 0 + + +
+ +
+ + + + +
30-12-2020 XXXII SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 117/XXXII/2020 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY
ŻABIA WOLA NA ROK 2020
8
1 3 2 + + + + +
+ + +
UCHWAŁA NR 120/XXXII/2020 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY
ŻABIA WOLA NA ROK 2021
7
4 1 2 + + + O + +
+ O O O +
27-01-2021 XXXIII SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 5/XXXIII/2021 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ GMINY
ŻABIA WOLA NA ROK 2021
8
0 6 0 + + + + + + + +
10, 11-03-2021 XXXIV SESJA RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 21/XXXIV/2021 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ
NA ROK 2021
10 2 2 0 + + + + + O O + + + + +
+ ZA; - PRZECIW; O WSTRZYMUJE SIĘ; X NIE GŁOSUJE; N NIEOBECNOŚĆ
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BEZPŁATNE
CZIPOWANIE
PSÓW I KOTÓW
NIE ZWLEKAJ ZACZIPUJ!

Od 1 KWIETNIA 2021 r. (do wyczerpania microczipów
przewidzianych w bieżącym roku budżetowym) właściciele psów i kotów, którzy mieszkają na terenie Gminy
Żabia Wola, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego
zaczipowania swojego zwierzęcia w Gabinecie Weterynaryjnym w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e.
Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa lub kota
jest:
•wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie
zabiegu elektronicznego oznakowania psa/ kota (dwa
egzemplarze),
•okazanie książeczki szczepień psa/ kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do
zwierzęcia,
•ukończenie przez zwierzę 4.go miesiąca życia,
•dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Po wszczepieniu czipa, dane dotyczące zwierzęcia
oraz jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL: www.safe-animal.eu
Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela.
Czip wprowadzany jest podskórnie na szyi lub między łopatkami zwierzęcia. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu.
W czytniki wyposażone są: schroniska dla bezdomnych
zwierząt, policja i większość lecznic weterynaryjnych.
Więcej szczegółów na temat akcji: Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
tel. 46 858 27 29 lub urzad@zabiawola.pl

Kontakt do Gabinetu Weterynaryjnego:

tel. 501 618 702 lub 502 387 206
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INWESTYCJE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
Tegoroczny budżet jest bardzo trudny, niemniej nie zapominamy o ważnych dla mieszkańców inwestycjach.
Prowadzimy prace nad rozbudową Szkoły Podstawowej im.
Marii Kownackiej w Skułach. We wrześniu ubiegłego roku podpisana została umowa z firmą Usługi Projektowe Andrzej Daniluk na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
W posiadanej przez gminę dokumentacji konieczne było
wprowadzenie zmian rozwiązań funkcjonalno-użytkowych
oraz rozwiązań konstrukcyjnych, które pozwolą na dostosowanie powierzchni istniejących sal lekcyjnych do potrzeb klas
liczących 25 uczniów oraz zaprojektowanie nowych sal lekcyjnych tak, aby w placówce mogły jednocześnie odbywać się zajęcia lekcyjne dla wszystkich oddziałów. Obecnie w największej
sali lekcyjnej mieści się zaledwie kilkunastu uczniów.
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi projektu, był on
konsultowany z dyrekcją, gronem pedagogicznym oraz przedstawicielami rodziców uczniów, a w listopadzie zeszłego roku
władze gminy Żabia Wola przeprowadziły konsultacje on-line.

W wyniku rozbudowy szkoła powiększy się niemal trzykrotnie. Zgodnie z projektem, nowa część zostanie wkomponowana
w istniejący budynek z zachowaniem charakterystycznych elementów architektonicznych. Główne wejście zostanie przeniesione w rejon nowej sali gimnastycznej, dzięki czemu będzie
mogła ona funkcjonować niezależnie od części dydaktycznej.
W wyniku przebudowy powiększą się też sale lekcyjne, by spełniać obecne standardy. Wybudowana zostanie też sala sportowa o rozmiarach co najmniej 12 m x 24 m. Docelowo budynek
szkolny zostanie rozbudowany o klatkę schodową oraz dwukondygnacyjny łącznik pomiędzy istniejącym obiektem a nową
salą gimnastyczną, spełniającą wszelkie wymogi Ministerstwa
Sportu.
Warto wspomnieć, że o projekt zabiegał i bardzo przy nim pomógł Radny Mariusz Sztompka. Gmina stara się pozyskać środki
zewnętrzne na realizację inwestycji.
2

+8,40

UWAGI:
1.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ R
KONSTRUKCYJNYM, ELEKTRYCZNYM I SANITARN
2.LOKALIZACJA PIONÓW WOD-KAN., GRZEJNIKÓW
KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG
BRANŻOWYCH.
3.ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ORAZ WYMIARY NA
REALIZACJI NALEŻY SKORYGOWAĆ UWZGLEDNIA
PRODUCENTÓW I WYMIARY WZIĘTE Z NATURY.
4.ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WEDŁUG RYSUN
5.ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGOD
ZAWARTYMI W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM OR
TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW
ZWROCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SP
MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYC
OTWOREM I NAD OTWOREM.
6.TRZONY KOMINOWE ZALECA SIĘ WYKONAĆ JAK
(DYLATOWAĆ OD PŁYTY STROPOWEJ ).
WYKOŃCZENIE KOMINÓW PONAD DACHEM ZGODN
7.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTW
SPROWADZIĆ Z NATURY.
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LEGENDA:
1.TYNK ELEWACYJNY-KOLOR BIAŁY
2.TYNK ELEWACYJNY- KOLOR GRAFITOWY
3.TYNK COKOŁOWY-KOLOR GRAFITOWY
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8.OKNA PCV, RAMY W KOLORZE GRAFITOWYM,
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODS

Inwestycja:

WRAZ Z URZĄDZENIAMI BU
Adres inwestycji:
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Inwestor:

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
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Branża:

LEGENDA :
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW
I CZEŚCI BUDYNKÓW NIEZAWIERAJĄCH LOKALI MIESZKALNYCH
ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA ZACHODNIA
ORAZ PRZECHOWUJĄCYCH ARTYKUŁY ELEWACJA
ZBIOROWEGO OD TERENU CMENTARZA NA TERENIE O SYMBOLU UO
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PROJEKT BUDOW
Nr uprawnień:

Sprawdzający:

Nr uprawnień:

-0,15=163,10

-0,45=162,8

163.1

Faza:

ARCHITEKTURA
Projektant:

ABCDEFGH - GRANICA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
GRANICA OPRACOWANIA

2
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-1,05=162,2

G

Usługi Projektowe Andrzej Daniluk
ul. Rozwadowska 9
03-628 Warszawa
Rysunek:

8

-1,05=162,2

Jednostka projektowa:

1
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Skuły, ul. Mszczonowska 3, 96-321 Ż
dz. nr ew. 34, jedn. ew. 14056_2 Żab
obręb: 0030 Skuły
powiat: grodziski, województwo mazo
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RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY
REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI
BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

Data:
20.11.2020r.

Skala:

1:1

INWESTYCJE WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

W tym roku, dzięki współpracy z Radą Gminy, a zwłaszcza
dzięki zaangażowaniu Radnej Małgorzaty Kozickiej, przebudowana będzie ulica Folwarczna w miejscowości Musuły. Przebudowany zostanie odcinek drogi o łącznej długości 615,05 metrów bieżących, począwszy od skrzyżowania z ul. Grodziską do
skrzyżowania z ul. Komunalną. Przebudowa będzie polegać na
wykonaniu jezdni o szerokości 3,0 m z nawierzchnią z betonu
asfaltowego oraz pobocza o szerokości 0,75 m.

Dzięki dofinansowaniu przekazanemu przez Radę Gminy, pod
koniec zeszłego roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim zakończył remont na odcinku 800 m ul. Mszczonowskiej w miejscowości Ciepłe.
W tym roku kontynuowany jest remont drogi powiatowej nr
1519W - ul. Długiej relacji Kaleń - Żelechów. Wyremontowany
zostanie 737,5-metrowy odcinek drogi od strony miejscowości
Żelechów.
Trwa budowa oświetlenia energooszczędnego na ternie gminy. Inwestycja ta pozwali w przyszłości na duże oszczędności.
W zeszłym roku udało się zrealizować budowę energooszczęd-
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GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABAWIA WOLA
NAD WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (WPF)

ZA

We wrześniu przeprowadzony został remont ul. Zagrodowej.
W ramach prac wyrównano i uzupełniono istniejącą nawierzchnię, a następnie położono nową nawierzchnię asfaltową. Uzupełniono też pobocza.
W październiku zakończone zostały prace przy ul. Gałązki
w Józefinie. W ślad za wykonaniem nakładki bitumicznej dokonano uzupełnienia poboczy.
Dzięki współpracy Sołtysa Tadeusza Gołębiewskiego i Radnego Norberta Klimkowskiego z Wójtem Piotrem Rybką,
w listopadzie zeszłego roku udało się zakończyć przebudowę
ul. Sójki w miejscowości Zaręby. Droga została przebudowana
na odcinku o łącznej długości 296,50 m, począwszy od połączenia z ul. Świstunki do połączenia z ul. Krzyżówki. Ułożone
zostały nowe warstwy konstrukcyjne drogi oraz nawierzchnia
z masy bitumicznej o szerokości 4,00 m. Wykonano też pobocza
tłuczniowe o szerokości 1,00 m. Inwestycja współfinansowana
była ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

16-12-2020 XXXI SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 106/XXXI/2020 W SPRAWIE WPF GMINY ŻABIA WOLA
NA ROK 2021
10 3 1 0 + + +
+ +
+ + + + +
30-12-2020 XXXII SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 116/XXXII/2020 O ZMIENIE UCHWAŁY NR 108/XVII/2019
RADY GMINY ŻABIA WOLA Z DN. 30-12-2019
W SPRAWIE WPF GMINY ŻABIA WOLA
7
2 3 2 + + + + +
+ + +
UCHWAŁA NR 118/XXXII/2020 W SPRAWIE: USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020
10 0 2 2 + + + O + +
+ O O O +
UCHWAŁA NR 119/XXXII/2020 O ZMIENIE UCHWAŁY NR 106/XXXI/2020
RADY GMINY ŻABIA WOLA Z DN. 16-12-2020
W SPRAWIE WPF GMINY ŻABIA WOLA
8
3 1 2 + + + O + +
+ O O O +
27-01-2021 XXXIII SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 4/XXXIII/2021 O ZMIENIE UCHWAŁY NR 106/XXXI/2020
RADY GMINY ŻABIA WOLA Z DN. 16-12-2020
W SPRAWIE WPF GMINY ŻABIA WOLA
10 0 4 0 + + + + + + + +

nego oświetlenia dla przyszkolnego parkingu i strefy siłowni
plenerowej przy ul. Mazowieckiej i ul. Gałązki w miejscowości
Józefina. Ponadto naprawiono oświetlenie uliczne przy ul. Mazowieckiej i na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gałązki.
Wykonane zostało także oświetlenie uliczne na ul. Okrężnej
w miejscowości Bartoszówka i Skuły, oraz wzdłuż ul. Kasztanowej w miejscowości Zaręby. Dalszą przebudowę oświetlenia
przewidujemy na II i III kwartał bieżącego roku

Na początku października br. rozpoczęła się realizacja II etapu rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie. Prace miały na celu wykonanie stanu surowego zamkniętego całego budynku wraz z elewacją i dachem oraz niezbędnymi
instalacjami wewnętrznymi, a także zagospodarowanie terenu
wokół obiektu.
Wprowadzone zmiany konstrukcyjne i nowe rozwiązania
funkcjonalno-użytkowe, pozwoli na wygospodarowanie ponad
370 m² dodatkowej powierzchni użytkowej na piętrze budynku.
W najbliższym czasie kontynuowane będą prace wykończeniowe budynku.

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 49/21

7

INWESTYCJE/ TRANSPORT W GMINIE
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Z uwagi na powyższe, postępowanie przetargowe na bieżące
utrzymanie dróg gruntowych w miejscowościach: Bieniewiec,
Grzymek, Huta Żabiowolska, Musuły, Nowa Bukówka, Osowiec,
Przeszkoda, Siestrzeń, Władysławów, Wycinki Osowskie, Zalesie, Stara Bukówka, Józefina ogłoszono ponownie.
Rozpoczęcie realizacji robót drogowych planowane jest na
dzień 19.04.2021 r.

NAWET 90% DOFINANSOWANIA

Choć w krótkiej perspektywie, szczególnie w okresie szczytu
epidemii i wprowadzanych ograniczeń efekty funkcjonowania
rozwiniętego systemu transportu publicznego nie są widoczne,
to długofalowo ma on duży wpływ na rozwoju Gminy i jej Mieszkańców. To się po prostu opłaca!

8
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GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABAWIA WOLA
DOTYCZĄCE TRANSPORTU PUBLICZNEGO

WSTRZYMUJE SIĘ

Przyjęto uchwałę dotyczącą przekazania pomocy finansowej
dla Powiatu Grodziskiego na funkcjonowanie linii autobusowych nr 30, 31 i 32 w 2021 roku. Ostatecznie dzięki pozytywnej decyzji Rady bezpośrednie połączenia do Grodziska Maz.
dla Naszych Mieszkańców są w tym roku zapewnione. Wyniki
głosowania Radnych obok. Przyjęto także uchwałę dotyczącą
utworzenia związku powiatowo-gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. Wyniki głosowania Radnych także zamieszczamy obok. Związek tworzy Gmina Żabia Wola wraz z Powiatem
Grodziskim i Gminami Grodzisk Maz., Baranów, Jaktorów, Milanówek i Błonie. Utworzenie związku ma umożliwić pozyskiwanie dużych dofinansowań zewnętrznych w kolejnych latach i pozwoli zintegrować połączenia autobusowe na jeszcze większym
obszarze. Dzięki dobrej współpracy między jednostkami samorządowymi częste połączenia realizowane nowymi autobusami
będą mogły pozostać w Żabiej Woli na długo.
Pozyskiwane dofinansowania pokrywają nawet do 90%
kosztów funkcjonowania połączeń autobusowych! Dlatego też
decyzja Rady o przekazaniu Powiatowi wkładu własnego do dofinansowania na komunikację, a potem decyzja o przystąpieniu
do związku by móc kontynuować wnioskowanie o fundusze zewnętrzne w kolejnych latach, były bardzo ważne dla Mieszkańców i budżetu Gminy.
Projekt organizacji transportu publicznego, który od 2 latach
systematycznie wdraża Wójt Gminy Żabia Wola jest projektem
wieloletnim. Ma zapewnić Mieszkańcom możliwość przemieszczania się bez barier, umożliwić Młodzieży wybór lepszej szkoły
ponadpodstawowej lub zajęć dodatkowych i dać w przyszłości
większe szanse na rynku pracy, starszym umożliwić wybór lepiej płatnej pracy w miejscu do którego wcześniej ciężko było
dojechać, Seniorom zapewnić realizację podstawowych potrzeb, dostęp do przychodni, sklepów i domu kultury.

ZA

Termin zawarcia kontraktu na bieżące utrzymanie dróg
o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola w roku
2021, z uwagi na przedłużającą się procedurę rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związaną
z kompletowaniem dokumentacji ofertowej dołączanej przez
oferentów, ustalono na dzień 30.03.2021 r.
Powyższe dotyczy:
- części II postępowania obejmującej miejscowości: Jastrzębnik, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Lisówek, Ojrzanów, Ojrzanów
Towarzystwo, Pieńki Zarębskie, Zaręby, Żabia Wola, Żelechów
- części III postępowania obejmującej miejscowości: Bartoszówka, Bolesławek, Ciepłe, Ciepłe A, Grzegorzewice, Grzmiąca, Lasek, Oddział, Petrykozy, Pieńki Słubickie, Piotrkowice,
Redlanka, Rumianka, Skuły, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica Wieś
W miejscowościach należących do części II i III postępowania
roboty drogowe rozpoczną się w dniu 31.03.2021 r.
Wadium dotyczące jedynej oferty złożonej na część I postępowania nie wpłynęło przed ostatecznym terminem składania
ofert i dlatego postępowanie dotyczące części I zostało unieważnione.

16-12-2020 XXXI SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 113/XXXI/2020 W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZYSTANKOW
KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA ORAZ WARUNKÓW
I ZASAD KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW
9
4 1 0
UCHWAŁA NR 114/XXXI/2020 W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO NA LINIACH KOMUNIKACYJNYCH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA
8
0 6 0
27-01-2021 XXXIII SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 3/XXXII/2021 W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANOWEJ
POWIATOWI GRODZISKIEMU Z PRZEZNACZENIEM NA ORGANIZACJĘ
POWIATOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH O CHARAKTERZE
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
10 1 3 0
10, 11-03-2021 XXXIV SESJA RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 22/XXXIV/2021 W SPRAWIE UTWORZENIA ZWIĄZKU
POWIATOWO-GMINNEGO POD NAZWĄ „GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE”
7
1 6 0
UCHWAŁA NR 23/XXXIV/2021 W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU ZWIĄZKU
POWIATOWO-GMINNEGO POD NAZWĄ „GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE”
7
1 6 0
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GOPS W ŻABIEJ WOLI ZMIENIA SIĘ
DLA MIESZKAŃCÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli swoją codzienną pracą wspomaga mieszkańców w różnych aspektach
ich życia. Pracownicy reagują również na zmiany, by przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz aktywizować
lokalną społeczność.
Jedną z nowości jest
Ogólnopolska Karta
Seniora. Już niedługo osoby powyżej 60.
roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnego systemu zniżek
u wybranych przedsiębiorców z całej Polski, np. w kinie, na basenie czy w sklepie. Celem projektu, realizowanego w Gminie
Żabia Wola we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO, jest
aktywizacja seniorów w życiu społecznym i podniesienie jakości ich życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Podobne cele w GOPS
realizowane są także poprzez organizację zajęć w Klubie Seniora w Słubicy Dobrej. Po przerwie w funkcjonowaniu placówki,
wprowadzono nowe aktywności dla uczestników. Są to m.in.
zajęcia ruchowe i artystyczne, a niebawem będzie także możliwość spotkania z dietetykiem. Pandemia pokrzyżowała wiele
planów, ale jak tylko będzie to możliwe, przywrócone zostaną
wycieczki do kina i teatru, a także spotkania integracyjne z sąsiednimi klubami z Grodziska i Radziejowic. Nie można także
zapomnieć o Karcie Dużej Rodziny, która funkcjonuje w gminie
od 2011 r. i korzysta z niej już 138 rodzin. Rodziny ze statusem
4+ mają ulgę na śmieci, zniżki na basen i do kina oraz u lokalnych przedsiębiorców takich, jak: pizzeria, apteka i sklep spożywczy.

Ze uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, ten rok był ubogi w działania wolontariackie. Nie
oznacza to jednak, że nie było ich wcale. Przy wejściu do GOPS
znajduje się czerwone serce, gdzie mieszkańcy mogą wrzucać
plastikowe nakrętki. Pojemnik jest regularnie opróżniany, natomiast nakrętki przekazywane są przez Wójta Piotra Rybkę oraz
dyrektor GOPS Elżbietę Kwiatkowską na leczenie i rehabilitację
niepełnosprawnych dzieci. Mieszkańcy mogą także podzielić się
żywnością. Obok serca znajduje się społeczna lodówka, która

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

ma zapobiec marnowaniu jedzenia. W lodówce można zostawić
zapakowane produkty z ważnym terminem ważności i własne
wyroby, np. ciasto czy zupy. W pomoc zaangażowanych jest
również 85 wolontariuszy. Do tej pory pomagali oni m.in. przy
odrabianiu lekcji, sprzątaniu grobów nieznanego żołnierza, w
zbiórkach nakrętek i na rzecz zwierząt oraz w organizacji Pikniku z Wolontariatem, który miejmy nadzieję odbędzie się także
w tym roku.
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej dąży do zmiany
wizerunku, by instytucja ta nie kojarzyła się jedynie
z rozdawaniem pieniędzy, ale również z integracją i usługami społecznymi. Pod tym
względem Ośrodek będzie poszerzał swoją działalność i kontynuował dotychczasowe działania poprzez udział w krajowych
oraz ministerialnych konkursach i programach. W planach jest
także stworzenie sieci świetlic dla najmłodszych mieszkańców,
które będą miały charakter wsparcia dziennego. Problemem są
obecnie warunki lokalowe, ale po rozmowach z Wójtem i strażakami z OSP Żelechów, będzie możliwość zagospodarowania na
ten cel pomieszczeń, znajdujących się właśnie w strażnicy w Żelechowie. Docelowo planuje się utworzenie 4 takich placówek –
w Skułach, Słubicy i Żabiej Woli. Na zorganizowanie i funkcjonowanie takich obiektów GOPS będzie się starał o dotacje. Warto
również podkreślić, że sami pracownicy dążą do tego, by wciąż
podnosić swoje kwalifikacje. Obecnie 4 pracownice studiują, co
ma pomóc nie tylko w ich rozwoju osobistym, ale także w ich
codziennej pracy na rzecz mieszkańców.
Nowy rok przyniósł zmiany w programie 500+. Rodzice ponownie muszą złożyć dokumenty, a nabór wniosków rusza od
1 lutego. Aby nie stracić pieniędzy, trzeba to zrobić najpóźniej
do 30 czerwca.
Dla osób, które złożą dokumenty, prawo do otrzymywania
świadczeń 500 zł na dziecko będzie obowiązywać od 1 czerwca
2021 r. do 1 maja 2022 r. Resort rodziny przewidział dwa terminy, w których rozpocznie się nabór wniosków o dotację. Uzależnione są od sposobu składania pism:
•od 1 lutego wnioski można składać online,
•od 1 kwietnia wnioski można składać drogą tradycyjną.
Jak złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?
Rodzice oraz opiekunowie prawni mogą złożyć pismo elektronicznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz ministerialnej strony empatia.mpips.gov.pl.
Natomiast tradycyjne papierowe wnioski można wysłać pocztą
lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej.
Do kiedy złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?
Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Z kolei moment złożenia pisma wpływa na
termin, do którego zostanie wypłacone 500 zł na dziecko. Im
szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej rodzice otrzymają pieniądze.
Należy pamiętać, że osoby, które złożą wnioski w terminie do
30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od maja 2021 r. –
kiedy następuje koniec obecnego okresu rozliczeniowego. Natomiast wnioskodawcy, którzy wyślą pismo od 1 lipca, nie dostaną
pieniędzy za maj.
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UWAGA!
RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ
KASTRACJI ZWIERZĄT!
SKONTAKTUJ SIĘ Z URZĘDEM GMINY!
W okresie 1.04 – 15.10.2021
każdy mieszkaniec Gminy Żabia Wola może skorzystać
z bezpłatnego zabiegu sterylizacji
albo kastracji psa lub kota.

• Wysokość środków finansowych ograniczona,
dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
• Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.
• Informacje dla mieszkańców gminy:
tel. 46 858 27 29 w godzinach pracy Urzędu Gminy
oraz na stronie:

www.zabiawola.pl
„ Kastracja zarówno samic, jak i samców
psów i kotów ma pozytywny wpływ
na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia.
Wykastrowane zwierzęta tych gatunków
mają również statystycznie większą średnią
długość życia od zwierząt niekastrowanych”
- lekarz weterynarii
Weronika Rarok

www.akcjakastracja.org www.fundacjazwierz.org

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE
KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA

Z RZYMU DO ŻABIEJ WOLI

Pan Stanisław Modrzejewski, mieszkaniec Żabiej Woli, ma
wyjątkową, choć niełatwą pasję. Już od 17 lat zajmuje się hodowlą gołębi pocztowych i może się pochwalić niemałymi sukcesami. To właśnie jego podopieczny, jako jeden z nielicznych,
przyleciał z Rzymu do Polski. A wszystko to dla uczczenia 100.
rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II.

POZNAJMY SIĘ

ozdobne. Z czasem w hodowcy obudziła się jednak żyłka hazardzisty i rywalizacji. Jak podkreśla, hodowla gołębi to ciężka,
czasochłonna i kosztowna specjalizacja. Gołębia nie tylko trzeba odpowiednio szkolić, ale także odpowiednio się nim zająć.
– Wynik nie robi się sam z siebie, jak w każdym sporcie. Przede
wszystkim trzeba dbać o zdrowie gołębia. Jeśli w tym popełnimy jakiś błąd, to nie ma szans na zwycięstwo. Pan Stanisław
Modrzejewski ma obecnie 100 okazów. 70 z nich odbywa regularne loty, reszta jest już na zasłużonej „emeryturze”. Łącznie
w gminie jest 7 hodowców gołębi pocztowych.

KAPSUŁA CZASU

Gołąb pocztowy hodowany jest przede wszystkim do celów
sportowych. By trafić do swojego rodzimego gołębnika, może
przemierzyć niewyobrażalną odległość, sięgającą nawet 2000
km. Dlatego hodowcy chętnie sprawdzają ich umiejętności
i uczestniczą w zawodach. Okazją ku temu była akcja zorganizowana przez Klub Hodowców Gołębi Dalekodystansowych
„Maratończyk” Wadowice. W 100. rocznicę urodzin Papieża
Jana Pawła II z jego rodzimego miasta do Watykanu zawieziono 1411 gołębi z całej Polski, a wśród nich znalazły się także
należące do hodowcy z Żabiej Woli.
Ze wzgórza Castel Gandolfo, gdzie znajduje się letnia rezydencja papieska, w niebo wypuszczono tysiące gołębi, w tym
46 z województwa mazowieckiego. Ze względu na wysoką
temperaturę, tylko 4 wróciły na Mazowsze, w tym 2 do Żabiej
Woli. Wśród tych, które, pokonując Alpy, znalazły drogę do
domu, jest też gołąb Pana Stanisława Modrzejewskiego. Gołąb
wrócił po 19 dniach, pokonując łącznie 1294 km.
To nie jest jednak najdłuższy dystans jaki pokonały gołębie
pocztowe z Żabiej Woli. Należąc do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Pan Stanisław uczestniczy w kilkudziesięciu zawodach rocznie. Lotowanie gołębi trwa od końca
kwietnia do końca lipca, przeważnie na dystansach od 100
do 700 km. Watykan był jedynie lotem prestiżowym, tak jak
uczestnictwo w międzynarodowych lotach z Brukseli, Harlingen czy Paryża.
Treningi zaczynają się od pisklęcia. Młode wykluwają się
w jednym terminie w maju – swój pierwszy trening rozpoczną już w czerwcu. Zaczynają od 5 km i ten dystans jest sukcesywnie zwiększany. Do połowy września pokonają już 300 km.
W następnym sezonie latają na dystans powyżej 1000 km, który liczony jest w linii prostej drogą lotniczą.
Hodowanie gołębi w gospodarstwie Pana Stanisława to wielopokoleniowa tradycja. Wcześniej znajdowały się tu gołębie

Teren Domu Kultury w Żabiej Woli już niedługo może zmienić się w miejsce przechowujące wspólny dorobek mieszkańców gminy. Pomysłem radnego Rady Gminy Żabia Wola –
Pana Tomasza Kujawy – co popiera Wójt Piotr Rybka jest, aby
w kamieniu znajdującym się przed budynkiem Domu Kultury,
umieścić „kapsułę czasu”.
Przedsięwzięcie to ma przenieść w czasie i zachować dla
przyszłych pokoleń współczesną myśl technologiczną i nasze
wyobrażenie rzeczywistości, czyli to, jak dziś funkcjonujemy,
o czym marzymy, z czym chcielibyśmy się podzielić z naszymi
prapraprawnukami. W takiej kapsule można umieścić np. fotografie, archiwalne dokumenty, listy, prace plastyczne czy też
nagrania video. Będzie to wspólne dzieło Urzędu Gminy i jemu
podległych jednostek oraz wszystkich mieszkańców.

Dziś sam kamień stanowi atrakcję dla najmłodszych, jak
również jest charakterystycznym miejscem spotkań – teraz nabrałby także znaczenia historycznego. Radny większość prac
chce wziąć na siebie – wywiercenie otworów, przygotowanie
odpowiednich puszek oraz zabetonowanie kapsuł w kamieniu.
Liczy jednak na pomoc wszystkich radnych. Zamontowanie
„Kapsuły czasu” mogłoby odbyć się jeszcze w tym roku przy
okazji ważnych dla gminy uroczystości.

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 49/21

11

EDUKACJA

PRZEDSZKOLE „LEŚNA KRAINA”

Już po raz drugi przedszkolaki z „Leśnej Krainy” wzięły udział w projekcie
„Piękna nasza Polska cała”, w ramach
którego wykonały wiele interesujących zadań. Grupa IV przygotowała
pracę przestrzenno-plastyczną, tworząc herb gminy Żabia Wola. Został on
później wykorzystany do dekoracji z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
W Światowy Dzień Chleba odbyły się zajęcia kulinarne. Oglądając krótką bajkę edukacyjną pt. „Od ziarenka do
bochenka”, wszystkie dzieci dowiedziały się, jak powstaje
pieczywo. Przedszkolaki nie tylko własnoręcznie wyrabiały chlebowe ciasto, ale także odważały składniki i obliczały proporcje według sprawdzonego przepisu. To ćwiczenie
zachęciło wszystkich małych piekarzy do samodzielności
w działaniu, przy okazji ucząc matematyki, a także zapewniając dużą porcję zabawy sensorycznej.

Niedawno ukazał się pierwszy numer gazetki „Wesołe
nowiny z Leśnej Krainy”. Jest ona adresowana głównie do
rodziców przedszkolaków i prezentuje informacje z życia
„Leśnej Krainy”. W codziennej gonitwie rodzice bardzo często nie są w stanie śledzić wszystkiego, co dzieje się w przedszkolu. Gazetka pozwala nie tylko na bieżące śledzenie życia
przedszkolnego, ale jest też wspaniałą pamiątką z ważnych
chwil w życiu przedszkolaków. Zachęcamy rodziny podopiecznych przedszkola do lektury nowin!
W tym roku powstał fanpage przedszkola na Facebooku
pod nazwą: Przedszkole-Leśna-Kraina-w-Żabiej-Woli. Zachęcamy do polubienia!

SZKOŁA PODSTAWOWA
W OJRZANOWIE

PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU
W szkole w Ojrzanowie zajęcia przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty prowadzone są z podziałem na dwie
grupy ze względu na poziom znajomości jęz. angielskiego.
Odbywają się 3 dni w tygodniu – w poniedziałek i czwartek
uczniowie mają zajęcia z matematyki, jęz. polskiego i języka
obcego. W piątek natomiast spotykają się wspólnie, aby móc
rozwiązywać zadania i egzaminy próbne, które nauczyciele
systematycznie przeprowadzają na podstawie własnych arkuszy i tych przygotowanych przez OKE.
AKTYWNIE W KLASACH I-III
Ze w względu na przeniesienie nauki w tryb zdalny
i utrudnienia w klasach IV-VIII prowadzeniu dodatkowych
zajęć dla tej grupy uczniów, nadprogramowe działania realizowane były przede wszystkim przez młodsze roczniki.

W ramach projektu „Mały Europejczyk” przedszkolaki stale poszerzają wiedzę o krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poznają ich położenie geograficzne, walory przyrodnicze, bogatą historię i tradycje. W ten właśnie sposób dzieci
odwiedziły do tej pory Francję, Grecję, Danię, a przed nimi
jeszcze Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania.
W przedszkolu realizowany jest też projekt „Mali kucharze”. To zajęcia kulinarne związanie tematycznie z poruszanymi zagadnieniami, świętami czy porą roku. W tym roku
szkolnym, wspólnie z wychowawcami, przedszkolaki własnoręcznie przygotowały chleb, pierogi z serem, ciasta, ciasteczka, tradycyjne potrawy Finlandii oraz pizzę.
W grudniu odbył się konkurs fotograficzny „Nasz pupil
w naszym domu”. Chętnie wzięły w nim udział dzieci z każdej
grupy wiekowej razem z rodzicami. Przedszkolaki otrzymały
dyplomy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a ich prace można było podziwiać na pokonkursowej wystawie.
Czas pandemii pokazał, że na nudę najlepsza jest ciekawa
lektura. Dyrekcja i personel przedszkola chce zachęcić dzieci do obcowania z książką. Dlatego już niebawem w „Leśnej
Krainie” rozpocznie swoją działalność biblioteka dla przedszkolaków, rodziców i nauczycieli. – Pragniemy zachęcić do
sięgania po książki w każdej wolnej chwili, dlatego już niebawem będą one czekały w Leśnej Krainie na swoich czytelników – mówi Lilla Marszałek, dyrektor placówki.
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Młodzi mieli okazję uczcić m.in. nietypowe święta, takie
jak Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Walentynki
z kodowaniem, Dzień Bezpiecznego Internetu czy Dzień Pluszowego Misia.
Stale podnoszą również swoje umiejętności. Dobrą okazją
do tego była zabawa w sąd, która podnosiła umiejętności argumentowania i kulturalnego dyskutowania. Uczniowie klasy III zabawili się w sędziego, oskarżycieli i główną bohaterkę książki „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej. Dzieci uczyły
się również lokalnego patriotyzmu – miłości i szacunku do
tzw. Małej Ojczyzny. Podczas zajęć zapoznały się z programem Paint i wykonały w nim herb Gminy Żabia Wola.
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ZDROWY TRYB ŻYCIA
Uczniowie szkoły w Ojrzanowie chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach i konkursach, a nauczyciele im to ułatwiają, wyszukując kolejne programy edukacyjne.

Uczniowie klasy II pod opieką wychowawców wzięli
udział w ogólnopolskim programie edukacji stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy ustnej”, przygotowany
przez Instytut Bland-a-med. Oral-B i Disney Polska. Projekt
„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” to z kolei zajęcia, które w szkole prowadzone są już po raz czwarty. Dzięki nim
uczniowie klas I-III, pod okiem dietetyków i pedagogów,
poznali tajniki zdrowego odżywiania i sztuki gotowania.
Program został objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Uczniowie z klasy III wzięli także udział w zabawach edukacyjnych i ruchowych, przygotowali plakaty, zachęcające
do jedzenia warzyw i owoców, poznali produkty spożywcze
i ich kaloryczność, wysłuchali fragmentu książki „Kubuś Puchatek” i obejrzeli prezentację „Różne oblicza cukru”. To za
sprawą projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem!”,
który realizowany był przez wychowawców świetlicy – Panie Małgorzatę Kociszewską – Lato i Emilię Telus. Organizatorem projektu jest Bank Ochrony Środowiska pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.
HISTORIA W FOTOGRAFII
Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie podjęła współpracę
z Fundacją Przyjaciele Szkoły w Książenicach, w ramach której uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach.
Pierwszy projekt polega na zapoznaniu się z historią szkoły i Ojrzanowa. Młodzi detektywi zamieniają się w poszukiwaczy starych fotografii, rysunków i szkiców. Jest to okazja
do poznania ciekawych historii, związanych z miejscowością
i samą szkołą.
Warsztaty prowadzone są obecnie online dla uczniów klas
IV-VI, 2 razy w tygodniu. Ich efektem będzie przygotowanie
tablic informacyjnych, które zawisną przy najważniejszych
obiektach i posłużą do przygotowania gry terenowej.
Drugim projektem jest „Balladyna w komiksie”. Uczniowie
klasy VI i VII przedstawią książkę w odmienionej formie, co
ma posłużyć lepszemu zapamiętaniu lektury. Do projektu
włączyła się też duża grupa uczniów IV klasy, która zainteresowana jest komiksem. Uczniowie przygotują historie obrazkowe związane m.in. z Zamkiem Królewskim i średniowiecznym kodeksem rycerskim.

EDUKACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKUŁACH

Uczniowie klas VIII korzystają obecnie z konsultacji
z przedmiotów egzaminacyjnych: jęz. polskiego, matematyki
i jęz. angielskiego.
Szkoła w trybie nauki zdalnej oferuje wszelką pomoc techniczno-informatyczną dla uczniów. Nauczanie zdalne nie
przysparza większych kłopotów, a placówka bardzo szybko
wdrożyła nowe procedury, wynikające ze zmienionej formy
zajęć. Dyrekcja chwali również współpracę z Radą Rodziców,
niezwykle zaangażowaną w sprawy uczniów, która może być
wzorem dla innych placówek.
Współpraca z Fundacją Przyjaciele Szkoły w Książenicach
zaowocowała cyklem bezpłatnych zajęć z różnych dziedzin.
„Woda, powietrze, ogień” to warsztaty, w trakcie których
uczniowie przeprowadzają eksperymenty naukowe. W cyklu zajęć uwzględniono także naukę prezentacji wyników
prac za pomocą plakatów i prezentacji multimedialnych.
Uczniowie przygotują stoisko z doświadczeniami dla swoich
kolegów na piknik zorganizowany z okazji obchodów Święta
Szkoły.
Uczestnicy „Scoolskiego projektu” poznają walory przyrodnicze i krajobrazowe Skuł i okolic. Następnie wspólnie
z koleżankami i kolegami, którzy biorą udział w zajęciach
„Orientuj się!” kształtujących umiejętność orientacji w terenie za pomocą busoli, przygotują przyrodniczą grę terenową
z elementami orientacji terenowej.

„Filozoficzne klocki Lego” rozwijają wyobraźnię przez
naukę i zabawę, wyrażanie myśli poprzez konstrukcje oraz
rozbudzenie kreatywnego myślenia i podejścia do rozwiązywania zadań.
„Historia Ojrzanowa i Skuł w fotografii” to propozycja dla
uczniów, którzy zamieniają się w poszukiwaczy starych zdjęć
zrobionych w Ojrzanowie i Skułach oraz ciekawych historii
związanych z miejscowością. Zebrane fotografie i informacje zostaną przedstawione w formie tablic informacyjnych,
które zawisną przy lokalnych zabytkach i będą podstawą do
stworzenia gry terenowej, w której weźmie udział społeczność szkolna i lokalna (w Ojrzanowie).
Prace prowadzone wewnątrz budynku znacznie wpłynęły
na zmianę wizerunku placówki, a także poprawiły funkcjonalność pomieszczeń. Pomalowano korytarze, odnowiono
toalety i przystosowano je do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono nowe meble dla uczniów klas drugich. Ekspozycję osiągnięć uczniów przeniesiono z gabinetu
dyrekcji do gabloty na korytarzu. Placówka została wyposażona w nowe tablice na prace dzieci, nowoczesny ekran TruTouch. Wartość pomocy zakupionych do pracowni fizycznej,
chemicznej, geograficznej i biologicznej wyniosła ok. 70 tysięcy złotych.
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EDUKACJA/ KULTURA

SZKOŁA PODSTAWOWA W JÓZEFINIE

POMAGAMY!
Uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Józefinie chętnie angażują się w pomoc potrzebującym, a to m.in. za sprawą Szkolnego Koła Wolontariatu, którego
opiekunem jest Marta Pater.
Wielkim sukcesem zakończyła się zbiórka w ramach 29. Finału WOŚP, podczas której zebrana została kwota w wysokości
23.900,85 zł. W szkole, oprócz samej kwesty, prowadzone były
także licytacje, w których zebrano 7.405 zł oraz loteria fantowa,
w której zebrano 1.009 zł.
Uczniowie i ich rodzice wspomagają także bezdomne zwierzaki, znajdujące się pod opieką Fundacji dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „Emir”. Tu regularnie trafiają koce i karma.

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI

11 marca, z okazji Dnia Kobiet we wnętrzach żabiowolskiego Dworku odbył się koncert Marty Bizoń, krakowskiej aktorki,
której towarzyszył przy fortepianie Jerzy Kluzowicz.
Tego samego dnia otwarto wystawę „Wielki Post i Wielkanoc
w twórczości ludowej – nieprofesjonalna sztuka ludowa”. Eksponaty zostały udostępnione przez prof. Mariana Pokropka ze
zbiorów prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach.
Tematyka eksponowanych prac to m.in.: Niedziela Palmowa,
Ostatnia Wieczerza, Jezus Frasobliwy, Pieta, Zmartwychwstanie,
a także zwyczaje i obyczaje okołoświąteczne, takie jak: święcenie pokarmów, „Dyngus”, „Chodzenie z Kogucikiem”.

14

PO LEKCJACH
Szkoła włączyła się do współpracy z Fundacją Przyjaciele Szkoły w Książenicach, dzięki czemu uczniowie mogą brać
udział w dodatkowych zajęciach.
W placówce realizowany jest projekt pod nazwą „Poczuj, że
potrafisz”, w którym uczestnicy mogą sprawdzić i rozwijać swoje talenty.
W ramach cyklu zajęć artystyczno-edukacyjnych z rękodzieła, uczniowie rozwijali kreatywność, wyobraźnię przestrzenną,
sprawność manualną oraz kształtowali poczucie estetyki. Dzieci
brały także udział w warsztatach wokalnych i teatralnych.

BEZPIECZNA SZKOŁA KROKODYLKA TIRKA
Pod koniec stycznia wszyscy uczniowie klas I-III szkoły
w Józefinie uczestniczyli w zajęciach online, prowadzonych
w ramach projektu edukacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”. Projekt zrealizowany został przez Główny Inspektorat
Transportu Drogowego, a jego głównym celem było zwrócenie
uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz poprawa nawyków i zachowań dzieci podczas poruszania się po drogach.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Po wybuchu pandemii nasza biblioteka zintensyfikowała swoje działania
online. Na stronie
internetowej bardzo
często pojawiają się
nowe ciekawe posty
oraz rekomendacje i inspirujące cytaty dotyczące książek.
Odbyły się też wirtualne spotkania ze Stanisławą Celińską,
Joanną Jax, Katarzyną Grocholą, Ewą Kassalą, Marzeną Rogalską
oraz Anną Rozenberg.
Biblioteka realizuje także projekt „Kumam, bo czytam”.
Po zebraniu określonej liczby pieczątek za wypożyczenie książek
czytelnicy są honorowani dyplomem oraz niespodzianką.
W okresie zamknięcia (t.j. do 9 kwietnia br) w wyjątkowych
przypadkach, biblioteka może udostępniać zbiory w formie
bezkontaktowej na zewnątrz budynku, z zachowaniem
odpowiednich wymogów sanitarnych, po wcześniejszym
złożeniu przez Czytelnika zamówienia telefonicznego.
Odbiór i zwrot zamówionych pozycji książkowych również
będzie odbywać się po telefonicznym umówieniu terminu.
Biblioteka pełni dyżury od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00-16.00, tel. 46 857 82 60.
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

SZCZEPIENIA NA COVID-19

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

WIZYTA CZY TELEPORADA?

Teleporada powinna zostać udzielona nie później niż
w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta
do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
systemu łączności lub osobiście lub w późniejszym terminie, jeśli termin ten zostanie ustalony w porozumieniu z pacjentem
lub jego opiekunem ustawowym.

15 stycznia 2021 r. ruszyły zapisy na szczepienia. W pierwszej kolejności zapisywani byli seniorzy powyżej 70 i 80 roku
życia, natomiast od 25 marca br., wszyscy powyżej 60 roku życia. Osoby, które chcą zaszczepić się przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mogą zrobić to na 3 sposoby:
1. kontaktując się z wybranym punktem szczepień na terenie
gminy, tj:
- Clinica Medica Olimpia Łukaszewicz-Chimko, Żabia Wola ul.
Spółdzielcza 2B, tel.: 728 999 665,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medycyna Rodzinna” s.c., Żabia Wola, ul. Warszawska 24,
tel.:
46 857 82 13;
2. dzwoniąc na darmową, całodobową infolinię – 989 (do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego);
3. rejestrując się online na stronie pacjent.gov.pl (do rejestracji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego);
W ramach wsparcia kampanii informacyjnej od piątku 15
stycznia 2021 r. Gmina Żabia Wola uruchamiła specjalną, całodobową infolinię dla obywateli.
Dzwoniąc pod nr tel: 604 681 302, mieszkańcy Gminy Żabia
Wola mogą uzyskać m.in. informacje na temat lokalizacji i organizacji punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktów szczepień oraz możliwości zamówienia mobilnego
punktu szczepienia, itp.

Od 16 marca br. zmieniły się zasady korzystania z porad lekarskich w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej.
Teraz pacjent wybierze formę, w jakiej chce odbyć wizytę lekarz nie może (poza kilkoma wyjątkami) samodzielnie narzucić teleporady bez zgody pacjenta.
Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty gdy:
- Pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyrażają zgody na
teleporadę.
- Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie stanu jego zdrowia lub zmieniły się objawy.
- Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
- Pacjentem jest dziecko poniżej 6 roku życia.
- Pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazał w deklaracji wyboru.

Z teleporady pacjent skorzysta gdy:
- Istnieje podejrzenie, że pacjent jest zakażony wirusem
SARS-CoV-2.
- Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji
leczenia, a lekarz ma dokumentację medyczną.
- Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma
jego dokumentację medyczną.
- Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
- Pacjentem jest dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady
kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty
i która nie polega na fizycznym badaniu.

W trosce o dzieci, rodziców i pracowników placówki oświatowe naszej Gminy
oraz żłobek, przeprowadzają
dezynfekcję pomieszczeń.
Urządzenia, w które zostały wyposażone placówki, to
bezobsługowe zamgławiacze
ultradźwiękowe z certyfikatem CE. Do zamgławiania
wykorzystują środek, który
posiada Świadectwo Jakości
Zdrowotnej PZH.
Zamgławianie to powszechna, niezwykle skuteczna i efektywna metoda
dezynfekcji. Podczas jej stosowania, w wyniku rozpylania bardzo drobnych kropli,
powstaje sucha mgła, która głęboko wnika w powierzchnie,
zakamarki, pokrywa dokładnie przedmioty, które znajdują się
w pomieszczeniu. Zamgławianie nie jest niebezpieczne dla ludzi
i zwierząt. Już po kilku godzinach od zakończenia procesu odkażania pomieszczeń, można do nich powrócić.

INFORMACJE NA PRZYSTANKACH

Gmina Żabia Wola zakończyła montaż tablic informacyjnych
na przystankach autobusowych. Dzięki nim najważniejsze informacje dotyczące naszej gminy dostępne będą dla wszystkich mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej, jak
i tych przechodzących obok przystanków. Na wszystkich przystankach dostępny jest czytelny i aktualny rozkład jazdy linii
autobusowych.
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ROZLICZ SWÓJ PIT W GMINIE ŻABIA WOLA,
A TWOJE PODATKI WRÓCĄ DO CIEBIE
WPISZ W PIT GMINĘ ŻABIA WOLA JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
ROZLICZASZ
PIT W NASZEJ
GMINIE?

NIE...

A TYLE MOŻNA ZROBIĆ:
DROGI, CHODNIKI,
LATARNIE, KANALIZACJA,
ROZBUDOWA SZKÓŁ,
OCHRONA ZDROWIA,
POMOC SPOŁECZNA,
KULTURA, OCHRONA
ŚRODOWISKA, SPORT

ALE ZE STAWU
KORZYSTASZ...

#PIT2021
JEŚLI TWOJE WYNAGRODZENIE WYNOSIŁO 2.600 ZŁ BRUTTO MIESIĘCZNIE,
GMINA ŻABIA WOLA OTRZYMAŁA 46.17 ZŁ Z TWOJEGO PODATKU
12.94 ZŁ

3.86 ZŁ

3.56 ZŁ

3.46 ZŁ

3.29 ZŁ

1.72 ZŁ

1.52 ZŁ

1.09 ZŁ

0.68 ZŁ

0.63 ZŁ
ZŁ

UTRZYMANIE
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

DROGI

ODPADY

OSP
I BEZPIECZEŃSTWO

WYNAGRODZENIA
W ADMINISTRACJI

KULTURA, W TYM
BIBLIOTEKA

POMOC
SPOŁECZNA

UTRZYMANIE
ŻŁOBKA

TRANSPORT
AUTOBUSOWY

FUNDUSZ
SOŁECKI

