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Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Zachęcam do lektury kolejnego wydania naszego biuletynu. 
Znajdą w nim Państwo wiele użytecznych informacji m.in. na 
temat do inansowań, nowej organizacji transportu, rozbudowy 
szkoły w Skułach oraz „Strefy Relaksu” realizowanej wraz z Do-
mem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować Radnym Gminy Żabia 
Wola za to, że zdecydowaną większością udzielili mi wotum zaufa-
nia i absolutorium. Dziękuję za kolejny rok także wszystkim moim 
współpracownikom, dyrektorom i kierownikom jednostek organiza-
cyjnych, sołtysom i organizacjom działającym na terenie Gminy.

Nie mógłbym pominąć rozpoczęcia nowej ważnej tradycji -
nadań tytułu  „Zasłużony dla Gminy Żabia Wola”.  Wywiad z panem
Andrzejem Jendrychem - jednym z dwóch pierwszych Zasłużonych
dla naszej Gminy - publikujemy w tym numerze. W kolejnym wy-
daniu ukaże się rozmowa z Panem Romanem Małeckim. Skoro
mowa o wywiadach, to zapraszam także do przeczytania rozmowy 
o ogrodach z panem Witoldem Czuksanowem.  A jeśli już jesteśmy 
przy ogrodach - gorąco zachęcam do udziału w konkursie „Uroczy 
Zakątek w Gminie Żabia Wola”, któremu patronuję.

Ważnym tematem, który poruszamy na następnych stronach,
jest prowadzenie przez pracowników Urzędu kontroli segregacji 
odpadów. 

Na koniec z całego serca proszę o domy dla zwierzaków wciąż 
czekających na adopcję. My jako Urząd zapewnimy dla nich wy-
prawkę.

  Przyjemnego czytania!

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY ŻABIA WOLA

Wójt Gminy Żabia Wola, Piotr Rybka, podobnie jak przed ro-
kiem, otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

30 czerwca br. odbyła się Sesja Rady Gminy Żabia Wola, pod-
czas której omawiany był Raport o Stanie Gminy Żabia Wola
za 2020 rok. W dokumencie zawarte zostały informacje i dane
dotyczące m.in. realizacji polityk, programów i strategii, pozy-
skiwania środków zewnętrznych, stanu realizacji inwestycji
gminnych, infrastruktury i gospodarki komunalnej, funduszu
sołeckiego oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy krótkiej prezentacji
podsumowującej najważniejsze informacje zawarte w Raporcie
o Stanie Gminy Żabia Wola za rok ubiegły Radni oraz Mieszkań-
cy, którzy złożyli do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie
poparte podpisami co najmniej 20 osób, mogli zabrać głos w de-
bacie. W tym roku z możliwości wypowiedzenia się na temat 
Raportu skorzystało 6 Mieszkańców.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Piotrowi Rybce wo-
tum zaufania została podjęta następującą proporcją głosów: je-
stem za – 10, jestem przeciw – 3, wstrzymuję się – 0.

W czasie posiedzenia Radni zatwierdzili również (10 głosami
za, przy 1 głosie przeciw oraz 2 wstrzymujących się) sprawoz-
danie inansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za rok 2020.

Następnie po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyj-
nej oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Warszawie wyrażającą pozytywną opinię dla
w/w wniosku Radni podjęli (10 głosami za, przy 1 głosie prze-
ciw oraz 2 wstrzymujących się) uchwałę w sprawie udzielenia
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzed-
ni rok kalendarzowy, tj. za 2020 r.

Sesja absolutoryjna była także okazją do zaprzysiężenia Rad-
nego Gminy Żabia Wola, wybranego w wyborach uzupełniają-
cych przeprowadzonych 9 czerwca br. w jednomandatowym
okręgu wyborczym nr 8. Decyzją Mieszkańców nowym repre-

zentantem Bieniewca, Oddziału, Grzymka, Słubicy A, Słubicy B,
Słubicy Dobrej, Słubicy-Wieś oraz Pieniek Słubickich został Jan 
Andrzej Lazurko. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej
pracy na rzecz lokalnej społeczności. 

Podczas sesji podjęte zostały także uchwały dotyczące: na-
bycia przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w m.
Osowiec, nadania nazw ulic w Żelechowie, Żabiej Woli i Osow-
cu, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego działkę o nr ew. 27/1 
położoną w Musułach a także zatwierdzenia planu obejmujące-
go fragment miejscowości Żelechów (Obszar 1D-2-I).

Link do nagrania z Sesji Rady Gminy Ża-
bia Wola można zeskanować z fotokodu
obok.

2

Piotr Rybka, 
Wójt Gminy Żabia Wola

GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABIA WOLA

    
    

    
ZA

    
    

   W
ST

RZ
YM

UJ
E 

SI
Ę 

    
    

   P
RZ

EC
IW

    
    

   N
IE

 G
ŁO

SU
JE

FI
LA

RC
ZY

K 
RO

M
AN

FI
LI

PO
W

IC
Z 

AN
NA

 

JA
NO

Ś 
JO

AN
NA

KA
CP

RZ
AK

 IL
IA

NA
 

KL
IM

KO
W

SK
I N

OR
BE

RT

KO
ZI

CK
A 

M
AŁ

GO
RZ

AT
A

KU
JA

W
A 

TO
M

AS
Z

LA
ZU

RK
O 

JA
N

LU
C 

M
AR

IU
SZ

M
AR

CZ
EW

SK
I K

RZ
YS

ZT
OF

OL
CZ

AK
 R

OM
AN

RA
DO

M
IŃ

SK
A 

M
AG

DA
LE

NA

RE
DE

ST
OW

IC
Z 

W
AN

DA

SZ
TO

M
PK

A 
M

AR
IU

SZ

W
ÓJ

CI
K 

PR
ZE

M
YS
ŁA

W

30 06 2021  XL SESJI RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 75/XL/2021 W SPRAWIE UDZIELENIA WOTUM ZAUFANIA WÓJTOWI 

GMINY ŻABIA WOLA
10 0 3 2

UCHWAŁA NR 76/XL/2021 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻABIA 

/ /

WOLA ZA ROK 2020
10 2 1 2 + + + + + + O O O
UCHWAŁA NR 77/XL/2021 W SPRAWIE UDZIELENIA WÓJTOWI GMINY ŻABIA WOLA 

ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK
/ / J

10 2 1 2 + + + + + + +
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kom-
pleksowy zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, nie-
pełnosprawności, wykształceniu czy warunkach mieszkanio-
wych. Okazja do tego zdarza się raz na 10 lat. Spis trwa do 30 
września 2021 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W NSP2021?
1.  Przez aplikację spisową https://spis.gov.pl/ Zalogujemy 

się do niej korzystając z Krajowego Węzła Identy ikacji Elektro-
nicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym 
matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano od-
rębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail;

2.  Dzwoniąc na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99; 
3.  Przy pomocy Gminnego Biura Spisowego;
Osoby, które nie mają komputera lub telefonu, mogą poprosić 

o pomoc najbliższych lub udać się do Urzędu Gminy.  Ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić telefo-
nicznie dostępność punktu  spisowego i umówić się w Urzędzie 
na konkretną godzinę tel. 46 858 27 00.

4. Z pomocą Rachmistrza.
Jeśli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet – 

w domu lub w Urzędzie Gminy – musimy spodziewać się telefo-
nu od rachmistrza lub jego wizyty. WAŻNE – gdy skontaktuje się 
z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału i musimy 
się spisać. Każdy rachmistrz posiada identy ikator, który powi-
nien być okazany na samym początku rozmowy. Dane z identy-
ikatora możemy zwery ikować na dwa sposoby. Pierwszym jest 

internetowa aplikacja „Sprawdź tożsamość rachmistrza”, dostęp-
na na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

 Druga opcja wery ikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod 
numerem telefonu 22 279 99 99.

ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW 
DEKLARACJE OD 1 LIPCA

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zo-
bowiązany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spala-
nia paliw.

WAŻNE INFORMACJE

Czego dotyczy deklaracja? Jak złożyć deklarację?
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania
paliw w budynkach mieszkalnych oraz
niemieszkalnych.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem
strony h  ps://zone.gunb.gov.pl, na której
znajduje się wzór deklaracji oraz szereg
przydatnych informacji,
2) w formie papierowej - wypełniony 
dokument można będzie wysłać listem albo
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Żabiej
Woli, ul. Główna 3.

Kto musi złożyć deklarację? Do kiedy złożyć deklarację?
Każdy właściciel lub zarządca budynku,
w którym znjaduje się źródło ciepła
i spalania  paliw zobowiązany jest do
złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i spalania paliw.

Budynki istniejące: 12 miesięcy.
Budynki nowe, w których po dniu 1 lipca
2021r. zostanie uruchomione źródło ciepła
lub spalania paliw: 14 dni od momentu
uruchomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw.
Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna,
wymierzona na zasadach ogólnych Kodeksu 
Wykroczeń.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Planowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska. 
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WARTO WIEDZIEĆ 
ORGANIZACJA TRANSPORTU

W czerwcu br. działalność rozpoczął nowy organizator publicz-
nego transportu zbiorowego na obszarze powiatu grodziskiego – 
Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”. 
Prace nad utworzeniem ww. Związku zostały zainicjowane przez 
Wójta Gminy Żabia Wola Pana Piotra Rybkę jeszcze pod koniec 
2019 roku.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-
-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” wybrano Grze-
gorza Benedykcińskiego– Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 
funkcję Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku powierzo-
no Zenonowi Reszka – Burmistrzowi Błonia, Prezesem Zarządu 
Związku został Marek Wieżbicki – Starosta Grodziski, zaś Wicepre-
zesem Zarządu Piotr Rybka – Wójt Żabiej Woli. W skład zarządu 
Zarządu Związku wszedł także Michał Klonowski – Wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Celem utworzenia związku jest wspólna organizacja połączeń 
autobusowych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, 

dzięki której mieszkańcom zostanie zapewniona sprawna i funk-
cjonalna sieć zsynchronizowanych ze sobą połączeń (w tym po-
wiązane rozkłady jazdy różnych linii, w różnych gminach), spójna
taryfa biletowa oraz jednolity i wysoki standard przewozów.

Związek „Grodziskie Przewozy Autobusowe” jest pierwszą taką
organizacją w województwie mazowieckim. Jego założyciele to:
Powiat Grodziski, Baranów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Jakto-
rów, Milanówek i Żabia Wola. W najbliższym czasie planowane jest 
rozszerzenie Związku o kolejne Gminy i Powiaty i utworzenie re-
gionalnej sieci połączeń.

Dobra współpraca samorządów oraz utworzenie związku zna-
cząco zwiększyły możliwości pozyskania dopłat z Funduszu Roz-
woju Przewozów Autobusowych. W pozyskiwaniu do inansowań
związki powiatowo-gminne mają pierwszeństwo przed innymi
jednostkami. Wsparcie inansowe ze środków Funduszu zapewnia
gminom oszczędności sięgające kilku milionów złotych rocznie,
przy jednoczesnym podniesieniu jakości taboru autobusowego
i zwiększeniu częstotliwości połączeń autobusowych.

Autobusy pod szyldem „Grodziskich Przewozów Autobuso-
wych” na ulice gmin członkowskich wyjadą 1 stycznia 2022 roku.
Organizator będzie kontynuował rozwój sieci powiatowych połą-
czeń autobusowych funkcjonujących od lipca 2020 roku, a także
obejmie komunikacją nowe obszary.

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie od 6 lipca br.rozpoczął nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla 
formy dofinansowania , jaką jest  dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego w oparciu o:
• program priorytetowy „Czyste Powietrze”,
• regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priory-
tetowego „Czyste Powietrze”,

• wzór formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częścio-
wą spłatę kapitału kredytuw ramach programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”.
Dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego objęte zostaną 

przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na pa-
liwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych lub w wydzielonych w tych budynkach lokalach mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składa-
nia wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a tak-
że kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można
znaleźć w Portalu Beneficjenta  https://portal.wfosigw.pl/ oraz na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków
nowobudowanych.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału

kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie
w bankach , które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających
kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest 
na stronie internetowej  https://czystepowietrze.gov.pl  oraz na  stronie inter-
netowej WFOŚiGW w Warszawie i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przeka-
zanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową
spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABIA WOLA
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18 05 2021 XXXVIII/2021 SESJA RADY GMINY ŻABIA WOLA
UCHWAŁA NR 58/XXXVIII/2021 W SPRAWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU 
ZWIĄZKU POWIATOWO GMINNEGO „GRODZISKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE”

9 0 4 1
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ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. MARII KOWNACKIEJ W SKUŁACH

Jeszcze przed 1 września 2021 roku teren Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Skułach zmieni się w plac budowy.

W projekcie rozbudowy uwzględnione zostały rozwiązania 
funkcjonalno-użytkowe oraz konstrukcyjne, pozwalające na
utworzenie nowych sal lekcyjnych oraz dostosowanie istnieją-
cych powierzchni do potrzeb dwudziestopięcioosobowych klas 
z uwzględnieniem jednoczesnej pracy we wszystkich oddzia-
łach. Powstanie również funkcjonalna, nowoczesna biblioteka, 
pełnowymiarowa sala gimnastyczna z zapleczem oraz pomiesz-
czenia dla terapeutów i pracowników.

Rozbudowa obejmie budynek składający się z dwóch części: 
łącznika o funkcji dydaktycznej oraz pełnowymiarowej sali 
sportowej z zapleczem. Istniejąca część szkoły zostanie podda-
na termomodernizacji i całkowitej wewnętrznej przebudowie.

W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane ciągi 
komunikacyjne piesze i jezdne oraz parkingi, zmiana lokalizacji 
placu zabaw, instalacje zewnętrzne (przebudowa przyłącza wo-
dociągowego, kanalizacji sanitarnej, zbiornik bezodpływowy, 
instalacja zewnętrzna gazu, instalacja pompy ciepła, kanalizacja
teletechniczna oraz instalacja elektryczna).

Wokół budynku przewidziana jest opaska, utwardzenie cią-
gów pieszych, jezdnych i miejsc postojowych z kostki betono-w pieszych, jezdnych i miejsc postojowych z kostki betono

wej. Do obsługi komunikacyjnej obiektu wykorzystywany bę-
dzie istniejący zjazd z ul. Mszczonowskiej.

W wyniku rozbudowy docelowa powierzchnia użytkowa bu-
dynku szkoły zwiększy się trzykrotnie.

Ponieważ obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej
(podłoże gruntowe terenu charakteryzują złożone warunki 
gruntowo-wodne), co łącznie z nieprzewidzianymi robotami
dodatkowymi może mieć bezpośredni wpływ na czas realizacji 
inwestycji. Szacowany proces rozbudowy planowany jest na 2 
lata i zakończy się przed 1 września 2023 roku.

Łączne nakłady na rozbudowę szkoły zapisane w aktualnej 
Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 11 648 160,00 zł. 
Środki te pochodzić będą m.in. z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych oraz wkładu własnego, w części pozyskanego 
z emisji obligacji. Jednocześnie Urząd Gminy na bieżąco moni-
toruje możliwości pozyskania dodatkowych środków na s inan-
sowanie tego przedsięwzięcia.

W pierwszych dniach wakacji skonsultowano z Rodzicami,
Mieszkańcami i Gronem Pedagogicznym warianty przeniesie-
nia zajęć szkolnych do innych lokalizacji. Większością głosów
został przyjęty wariant, w którym w roku szkolnym 2021/2022
i 2022/2023 uczniowie klas 1-3 będą uczyć się w wyremonto-
wanym budynku szkoły w Słubicy, a uczniowie klas 4-8 w Szko-
le Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe inie.

W TROSCE O JAKOŚĆ POWIETRZA

Gmina Żabia Wola zakupi cztery sensory pomiarowe do ana-
lizy parametrów jakości powietrza. Urządzenia zamontowane 
zostaną przy szkołach podstawowych w Skułach, Ojrzanowie 
i Józe inie oraz przy Urzędzie Gminy w Żabiej Woli. Ich głównym 
zadaniem będzie pomiar dobowego i godzinowego stężenia 
pyłu zawieszonego PM 10, będącego mieszaniną zawieszonych 
w powietrzu cząsteczek rakotwórczych metali ciężkich.

PM 10 może być przyczyną ataków kaszlu, świszczącego od-
dechu, pogorszenia stanu zdrowia osób z astmą, a także wy-
wołać ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. Negatywny wpływ 
PM 10 na układ oddechowy pośrednio wpływa na pracę całego 

organizmu, zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia 
udaru mózgu.

Oprócz monitoringu jakości powietrza tj. pomiarów stężenia 
pyłów zawieszonych, związków organicznych oraz dwutlenku 
węgla, czujniki będą również rejestrowały warunki środowisko-
we: temperaturę, punkt rosy, ciśnienie oraz wilgotność. Pozwolą 
także na stworzenie banku danych statystycznych z pomiarami, 
które zostaną w przystępny sposób zaprezentowane na mapie 
i w formie wykresów na stronie internetowej. W razie potrzeby 
zaalarmują również o przekroczeniu stanów mierzonych war-
tości.

Oprócz sensorów pomiarowych zakupione zostaną także
wyświetlacze LED i aplikacja MeteoAlert, umożliwiająca wy-
świetlanie danych z czujników na urządzeniach mobilnych typu 
smartfon.

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzona zosta-
nie kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświa-
domienie Mieszkańcom, jak zanieczyszczenie powietrza wpły-
wa na ich życie i zdrowie.

Zadanie pn. „System wspomagający zarządzanie jakością 
powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej 
wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” jest inan-
sowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Po-
wietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Wysokość dotacji
pozyskanej na realizację zadania wynosi 30 000 zł, co stanowi 
50% kosztów kwali ikowanych.

WARTO WIEDZIEĆ
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FINANSE I INWESTYCJE
POZYSKANE DOTACJE ZE ŚRODKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH

Ostatnie miesiące to gorący okres dla pracowników Urzędu 
Gminy zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem wnio-
sków o do inansowanie gminnych zadań. W drugim kwartale 
(do momentu przekazania artykułu do druku) zostały złożone 
4 nowe wnioski o do inansowania oraz przekazano dokumenty 
uszczegółowiające do 23 wniosków uprzednio złożonych.

Na uwagę zasługują następujące pozycje:

1 Gmina otrzymała do inanso-
wanie do wykonania zadania pn.: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
150605W w ciągu ulicy Chełmoń-
skiego w miejscowości Bieniewiec, 
gmina Żabia Wola, na odcinku od 
km 0+000,00 do km 0+993,65” z Funduszu Dróg Samorządo-
wych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Kwota cał-
kowita zadania ujętego we wniosku to 4.598.680,00 zł. Nasz 
wniosek zakwali ikowany został do do inansowania w wysoko-
ści 60%. Limit środków, jakimi dysponuje Fundusz spowodo-
wał przyznanie naszej gminie obecnie  kwoty nieco ponad 1,5 
mln zł. Gdy tylko uwolnią się kwoty po przetargach ogłaszanych 
przez bene icjentów z początku listy do inansowań, Żabia Wola 
uzyska dopełnienie do 60% wartości zadania.

2.  Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 
18 maja 2021 roku przyjął uchwałę w sprawie 
udzielenia przez Województwo Mazowieckie 
pomocy inansowej na do inansowanie zadań
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
(MIAS) MAZOWSZE 2021”.  Dotację przyznano na wszystkie 
złożone przez naszą Gminę zadania:
1) „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki 

Osowskie”
2) „Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Żele-

chów”
3) „Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowości 

Siestrzeń”
4) „Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje 

rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły”
5) „Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach”
6) „Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Oso-

wiec”
7) „Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice”.
Koszt pojedynczego zadania: 20 tys. zł, wartość dotacji na po-
jedyncze zadanie wynosi 10 tys. zł. Łącznie z tego tytułu gmina 
otrzyma 70 tys. zł.

3.  W ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2021-2025, Edycja
2021. Gmina Żabia Wola otrzymała 51 620 zł do inansowania na 
zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Słubicy Dobrej.  
Placówka działa od początku roku 2019 r. Została utworzona 
dzięki pozyskanej przez samorząd gminy Żabia Wola pomocy 
inansowej od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 

w ramach programu „Senior+”. Klub skupia 30 aktywnych se-
niorów oferując szereg ciekawych zajęć  ruchowych, sportowo-
-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno-oświatowych 
i edukacyjnych.

4.  Gmina Żabia Wola otrzymała również do inansowanie na 
utworzenie Klubu Senior + w Żelechowie. Wysokość do inanso-
wania to kwota 199.993,88 zł. Jest to maksymalna możliwa do
zdobycia kwota, stanowiąca 80% kosztów ogółem. Będzie to już 
drugi Klub Seniora na terenie gminy.

5.  W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tym 
razem skierowanego do samorządów inwestujących na tere-
nach zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodar-
ki rolnej (PGR-ów), gmina otrzyma do inansowanie w kwocie
200 tys. zł na realizację zadania „Budowa chodnika w m. Sie-
strzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje”.

6.  Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikro-
klimatu MAZOWSZE 2021” na zadanie pod nazwą.: „System
wspomagający zarządzania jakością powietrza wraz z przepro-
wadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na te-
renie Gminy Żabia Wola” Gmina otrzyma 50% do inansowania,
czyli 30 tys. zł.

7.  Na zadanie pn.: „Renowacja kościoła p. w. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład
ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020 Para ia w Skułach otrzyma do inanso-
wanie  w kwocie  999 987,10 zł.

8.  Od Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków Para ia w Skułach 
otrzyma do inansowanie wkładu własne-
go w zakresie remontu zabytkowego ko-
ścioła para ialnego w Skułach w wysokości 180 tys. zł.

Wnioski dla Para ii w Skułach zostały przygotowane przez
pracowników Urzędu Gminy. Na początku maja bieżącego roku
Wójt Gminy Żabia Wola zwrócił się z pisemną prośbą do Woje-
wody Mazowieckiego, Konstantego Radziwiłła o pomoc inan-
sową na ratowanie zabytkowego, modrzewiowego kościoła, t.j.
na uzupełnienie wkładu własnego.

Ponadto informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Żabia
Wola w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021 na do inanso-
wanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sku-
łach został wytypowany do dalszej oceny. Jesteśmy dobrej myśli.
Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie naboru.



BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 50/21 7

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
DOFINANSOWANIE DLA OSP

Gmina Żabia Wola po-
zyskała z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckie-
go dotację w wysokości

56.265,00 zł na wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Środki inansowe przekazane przez Samorząd Województwa

Mazowieckiego w ramach zadań „Mazowieckie strażnice-OSP
2021” oraz „OSP-2021” pozwolą na remont posadzki w garażu
remizy OSP Skuły oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla obu
jednostek OSP z terenu Gminy.

Zakup dodatkowego wyposażenia, w tym: rozpieracza kolum-
nowego z zestawem przedłużek rozpierających, podpór stabi-
lizacyjnych, przedłużek do rozpieracza, motopompy, agregatu
prądotwórczego oraz uniwersalnego narzędzia hydraulicznego
(pompy) przyczyni się do jeszcze większej skuteczności działań
ratowniczo – gaśniczych naszych Strażaków.

PIKNIK W BEZPIECZNE WAKACJE
Strażacy z naszych

OSP nie tylko dbają 
o życie, zdrowie i mie-
nie obywateli podczas 
akcji ratowniczo-gaśni-
czych, ale także aktyw-
nie uczestniczą w życiu
społeczno-kultural-
nym Gminy i prowadzą
działania edukacyjne
dla Mieszkańców.

20 czerwca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  OSP w Żele-
chowie zorganizowała Piknik „Bezpieczne wakacje”, który był
okazją do wspólnej zabawy i poszerzenia wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa.

Wydarzenie zostało do inansowane z budżetu Gminy Żabia
Wola i objęte honorowym patronatem Wójta Gminy.

Pomimo upału, liczne atrakcje przygotowane przez Członków
OSP i  MDP OSP Żelechów (m.in: malowanie buziek, loteriada,
bańki mydlane, pyszne wypieki oraz smaczne jedzenie) zapew-
niły wysoką frekwencję uczestników wydarzenia. Wśród gości
znaleźli się m.in. przedstawiciele z jednostek OSP w Żółwinie,
Milanówku i  Grodzisku Mazowieckim.

Nasi Strażacy zadbali o to, aby wysoka temperatura nie prze-
szkadzała w poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy pod okiem wykwali iko-
wanych ratowników (z wykorzystaniem fantomów).

Goście mogli skorzystać z kąpieli w basenie oraz kurtyn wod-
nych, które skutecznie pomagały w schłodzeniu organizmu
i stanowiły dodatkową atrakcję, zwłaszcza dla najmłodszych.

Oczywiście w czasie wydarzenia nie mogło także zabraknąć
pokazu sprzętu i wozów strażackich, które również cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że wiedza na temat udzielania pierwszej po-
mocy zdobyta przez uczestników Pikniku „Bezpieczne wakacje”
zwiększy ich poczucie bezpieczeństwa i sprawi, że jeśli zajdzie 
taka potrzeba będą potra ili odruchowo wdrożyć procedury 
związane z jej udzielaniem.

Dziękujemy OSP Żelechów za edukację naszych Mieszkańców.

NOWE WŁADZE OSP SKUŁY

12 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie członków Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skułach. Spotkanie było okazją do podsu-
mowania działalności OSP w ostatnich pięciu latach, wręczenia
podziękowań za pracę na rzecz jednostki a także przeprowa-
dzenia wyborów nowych władz. Przewodniczącym zebrania 
został wybrany jednogłośnie dh Wacław Świdlicki.

Oprócz członków OSP Skuły w zebraniu uczestniczyli zapro-
szeni goście : Prezes ZOP ZOSP RP dh Piotr Galiński, Z-ca Wójta 
Gminy Żabia Wola – Bohdan Nowosielski, Z-ca Przewodniczącej
Rady Gminy Żabia Wola – Mariusz Sztompka i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Skułach – Dominika Brzezińska.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podsumowującym
pięcioletnią kadencję, ustępującemu Zarządowi jednogłośnie 
udzielone zostało absolutorium. Sprawozdania z działalności
przedstawione przez Komisję Rewizyjną i Młodzieżową Druży-
nę Pożarniczą OSP Skuły także spotkały się z życzliwym przyję-
ciem. Uczestnicy zebrania nie mieli również zastrzeżeń do spra-
wozdania inansowego i planów inansowych na rok bieżący.

Podczas wręczania podziękowań i drobnych upominków dla
ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie obyło się bez
wzruszeń i wielu ciepłych słów. Szczególne podziękowania Człon-
kowie OSP skierowali dla dh Wacława Świdlickiego (43 lata w za-
rządzie OSP), dh Roberta Świdlickiego (39 lat w zarządzie OSP)
oraz dh Wioletty Baraniak (20 lat w zarządzie OSP), którzy przez
ponad połowę swojego życia podejmowali przedsięwzięcia oraz
inicjatywy służące rozwojowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sku-
łach. Podziękowania za swoje zasługi otrzymał również wielolet-
ni konserwator sprzętu w OSP, dh Włodzimierz Badowski. 

W wyniku wyborów w skład nowego Zarządu OSP Skuły we-
szli: Prezes dh Dominik Michałowski, Wiceprezes dh Wioleta 
Piernik, Naczelnik dh Sebastian Piernik, Z-ca Naczelnika dh Ro-
bert Borowski, Skarbnik dh Grzegorz Sałański, Gospodarz dh
Filip Smętkowski, Sekretarz dh Agnieszka Janowiec, Członek /
Opiekun MDP dh Aleksan-
dra Mirgos oraz Członek ds.
KO dh Szymon Włodarkie-
wicz.

Nowemu zarządowi ży-
czymy samych sukcesów
i powodzenia w realizacji
wszystkich zamierzeń i pla-
nów. Niech nie opuszcza
Was entuzjazm a działania
na rzecz Mieszkańców na-
szej Gminy przynoszą sa-
tysfakcję i uznanie. 
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POZNAJMY SIĘ
JÓZEF ANDRZEJ JENDRYCH - 
ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻABIA WOLA

Proszę opowiedzieć coś o sobie, swoich korzeniach?
Pochodzę ze zwykłej miejskiej rodziny. Ojciec poświęcił się 

wojsku - obronie ojczyzny. W 1920 r. postarzył się o rok, by móc 
pójść na wojnę z bolszewikami, a w 1939 r. wraz z wojskiem 
dostał się na Zachód, by w Brygadzie Spadochronowej generała
Sosabowskiego walczyć w 1944 r. w desancie pod Arnhem. Mat-
ka wychowywała nas z siostrą, pracowała w księgowości.

Po Powstaniu Warszawskim, wygnaniu i powrocie do stoli-
cy w gruzach, jako dziecko widziałem niesamowitą o iarność 
mieszkańców z różnych miast przyjeżdżających by odgruzo-
wywać i budować Warszawę. Poświęcali na to coroczne urlopy. 
W jakimś sensie poszedłem w ich ślady.

Od kiedy mieszka Pan w Gminie Żabia Wola? Jak Pan tu 
tra ił? Co Pana urzekło?

Jestem od pokoleń Warszawiakiem, a raczej byłem. Zaintere-
sowałem się Żabią Wolą próbując znaleźć miejsce na letnisko, 
było to w 1976 r. Najpierw z żoną (dziennikarką i aktorką)  
zdaliśmy egzaminy na „wykwali ikowanego rolnika”, w Sku-
łach i Warszawie, potem wzięliśmy w arendę ziemię w Osowcu 
i w 1979 r. ją kupiliśmy.

Postawiliśmy skromny dom w 1984 r., a rozbudowaliśmy go 
i porzuciliśmy Warszawę przed 2010 rokiem. Przywiodła nas 
tu szosa katowicka („ósemka”) – już wówczas dwukierunkowa, 
pierwsza wiodąca do stolicy. Nie szukaliśmy też wody, która 
w weekendy przyciągała hałaśliwych i niezbyt kulturalnie za-
chowujących się plażowiczów.

Proszę wymienić trzy cechy, które charakteryzują gminę 
Żabia Wola?

Była to, – bo już nie jest - pełna „wiejskość”, cisza, piękno 
mazowieckiego krajobrazu. Akceptacja mieszkańcow dla nas 
przybyszów, a nawet sympatia i chęć pomocy „nowym”. Później 
przekonaliśmy się, że są i tacy, którzy dewastowali „lasek żabio-
wolski”. Zachęcające dla nas były i są działania władz.

Jest Pan pomysłodawcą i honorowym kustoszem „Mini 
Muzeum Żaby”, skąd pomysł na jego utworzenie?

Uważałem, że należy okazać wdzięczność pożytecznemu 
i sympatycznemu stworzeniu za nazwę i symboliczność ekosys-
temu. Mamy więc jedyne takie w Polsce muzeum.

Jak się zaczęła Pana fascynacja Józefem Chełmońskim 
i jego twórczością? Który z obrazów Józefa Chełmońskiego 
jest Pańskim ulubionym i dlaczego? Co w życiu Chełmoń-
skiego jest taką ciekawostką, o której niewielu wie a chciał-
by Pan opowiedzieć?

Moja wiedza o Chełmońskim, podobnie jak o innych polskich 
i europejskich malarzach, nie wybiegała ponad niezbędną zna-
jomość sztuki. Zbliżała się 100. rocznica śmierci wielkiego ma-
larza z racji geogra ii bliskiego naszej Gminie. Zaproponowałem 
włączenie się w uroczyste obchody. Mamy przecież tytuł do 
tego, żeby uważać Józefa Chełmońskiego za piewcę naszych kra-
jobrazów. Malował wokół swego miejsca zamieszkania, przyjaź-
nił się z ks. Barnabą Pełką, odwiedzał go i pochowany jest na 
żelechowskim cmentarzu, obok swojego przyjaciela.

Ufundowaliśmy z żoną Julią skromną wystawę jego malar-
stwa dla naszego Domu Kultury. Wybraliśmy najbardziej cha-
rakterystyczne obrazy. Żona wystawiła przez siebie wyreży-
serowaną sztukę o Chełmońskim z udziałem Eli Burakowskiej 
i Ryszarda Pracza.

Ulubione obrazy? „Powrót z balu”, ze względu na śliczną roz-
marzoną twarz dziewczyny, „Grajek”, „Powrót żurawi”, „Sprawa 
u Wójta”, „Koński targ” – ze względu na „wiejskość”, na oddanie
wiejskiego charakteru i „Trojka” – ze względu na ekspresję.

Ciekawostką – nieprawdopodobną nawet wśród malarzy pa-
mięć postrzegania szczegółów.

Gdyby Pan miał opowiedzieć o naszej Gminie uczniom z klas
7-8 szkoły podstawowej to, co chciały Pan im przekazać?

Spytajcie dziadków, jakie mieli życie, zajrzyjcie do książek 
i porównajcie ze swoimi warunkami. Zainteresujcie się nazwa-
mi swoich wsi, skąd się wzięły, jak wyglądała obecna krajowa
ósemka przed stu, dwustu czy czterystu laty, do jakich szkół 
mogli chodzić wasi pradziadkowie – jeśli im to było dane. Pod-
nieście oczy znad komórki i rozejrzyjcie się wokół – co możecie 
zrobić dla waszej okolicy.

Co jest wg Pana najważniejszą wartością historyczną tego
miejsca, którą trzeba utrwalać i pielęgnować?

Odpowiedź na to pytanie zawarłem m.in. w książce „Historia 
ziem żabiowolskich”. Mamy około 800 – letnią tradycję naszych
najstarszych wsi. Historię trudu i ciężkiej doli mieszkańców, ich 
woli przetrwania i budowania lepszych warunków dla swoich
dzieci i wnuków.

Mamy też Logo – zrelaksowaną żabkę na liściu. Moim marze-
niem jest postawienie tablic z naszym logo u „dróg wlotowych 
do gminy”. Niech to będzie prośba i zalecenie – uszanuj spokój 
mieszkańców, nie pędź po naszych drogach!

Co trzeba utrwalać? Naszą samorządność, działanie w intere-
sie Naszej Wsi i Naszej Gminy, nie tylko w interesie własnym.

Jak według Pana gmina powinna wyglądać za 10, 20, 30
lat i jaki zdaniem Pana powinna przybrać kierunek rozwo-
ju?

Nie potra ię tworzyć przyszłych modeli społecznych ani tym 
bardziej opartych na cyfryzacji. Obawiam się bardzo przenosze-
nia się naszego życia społecznego w „sferę internetową”. Oby nie 
było tak, że przed wyruszeniem z Grzegorzewic do Osowca mło-
dy mieszkaniec będzie włączał nawigację, ażeby dowiedzieć się,
co się dzieje u sąsiada - zaglądał do Internetu, w pracy włączał 
sztuczną inteligencję, a w domu komputer wyszuka za niego
ulubiony program. Nie chciłabym, aby komputery zwalniały nas 
od społecznego myślenia i poczucia wspólnoty.

Józef Andrzej Jendrych - odznaczony tytulem  „Zasłużony dla
Gminy Żabia Wola”. Aktywny działacz społeczny  z krwi i kości. 
Pomysłodawca i inicjator utworzenia Muzeum Żaby oraz „logo” 
gminy. Autor książki „Historia Ziem gminy Żabia Wola (od zara-
nia do XX w.)”. Wraz z żoną ufundował wystawę o życiu i twór-
czości Józefa Chełmońskiego, a także „Ziemie Żabiowolskie na
mapach”. Popularyzator wiedzy ekologicznej, szeroko rozumianej 
kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej.
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SPOTKANIA Z WÓJTEM GMINY
Przypominamy, że od

czerwca 2021 r. zosta-
ły wznowione wtorko-
we spotkania z Wójtem
Gminy, które odbywa-
ją się o godzinie 17:30
w szkołach podstawo-
wych, Domu Kultury oraz

w budynku dawnej szkoły w Słubicy Dobrej. Podczas dyżurów
omawiane są trudne sprawy i problemy Mieszkańców naszych
Sołectw. Zachęcamy do uczestnictwa.

Harmonogram spotkań: 
• 20 lipca 2021 r.  SP w Józe inie
• 27 lipca 2021 r. Dom Kultury w Żabiej Woli
• 3 sierpnia 2021 r. SP w Ojrzanowie
• 10 sierpnia 2021 r. SP w Skułach

Bieżące aktualizacje harmonogramu  
dokonywane są na stronie internetowej, 
do której link zakodowany jest w fotoko-
dzie obok.

61 LAT RAZEM!
Państwo Halina i Zenon Zaremba obchodzą w tym roku 61

rocznicę zawarcia małżeństwa. Z okazji jubileuszu otrzymali
z rąk Wójta Gminy Piotra Rybki Medale za Długotrwałe Pożycie
Małżeńskie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę.

Dostojnym Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych lat 
wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu.

PIES Z WYPRAWKĄ DO ADOPCJI!
Adoptuj psa, a dostaniesz dla niego wyprawkę! 
Od 1 lipca każdemu, kto zdecyduje się na adopcję zwierzęcia

odłowionego z terenu naszej Gminy, przebywającego w Schroni-
sku w Korabiewicach, Urząd Gminy ufunduje wyprawkę w po-
staci 10kg karmy, miski i smyczy.

ZESKANUJ FOTOKOD I POZNAJ PSIAKI, KTÓRE SZUKAJĄ DOMU: 

Może któryś z nich zostanie Twoim najlep-
szym przyjacielem? Jeśli Ty nie możesz  za-
adoptować psa, udostępnij naszą informację
innym. Daj szansę zwierzakom na znalezienie 
nowych właścicieli. Wszystkich zainteresowa-

nych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Urząd Gminy 
Żabia Wola - Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska tel. 46 858 27 29, email: n.stepien@zabiawola.pl

Psiaki możesz też poznać zaglądając na: www.zabiawola.pl
do zakładki „środowisko”, kategoria „opieka nad zwierzętami”, 
podkategoria „adoptuj psiaka”. 

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

BEZPŁATNE 
CZIPOWANIE 
PSÓW I KOTÓW
„Akcja Kastracja” trwająca od 1 kwietnia 2021 r. została zakoń-

czona z sukcesem. Dzięki dodatkowym środkom przekazanym 
przez Radę Gminy udało się realizować 135 darmowych zabie-
gów sterylizacji lub kastracji. Dzięki dużemu zainteresowaniu 
Mieszkańców wiemy, że takie akcje są potrzebne. W przyszłych 
latach chcemy kontynuować kampanię dotyczącą ograniczania
populacji zwierząt. Wierzymy, że jest to jedna z najlepszych me-
tod zapobiegania bezdomności. Jednocześnie akcja bezpłatnego 
czipowania psów i kotów wciąż trwa. Zachęcamy Mieszkańców
do czipowania swoich pupili w Gabinecie Weterynaryjnym 
w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e.
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WITOLD CZUKSANOW 
OPOWIADA O  OGRODNICTWIE

Jak zaczęła się Pana przygoda z ogrodnictwem?
Myślę, że w moim  przypadku początek przygody z ogrodnic-

twem świetnie opisuje powiedzenie „Wszystko dobre, co się do-
brze kończy”. Już jako uczeń podstawówki musiałem pomagać 
przy uprawie przydomowego warzywniaka, a w czasie wakacji 
pracowałem w szkółce przy okulizacji róż. Nie lubiłem tego bólu 
pleców po robocie, a podrapanych rąk i nóg przez kolce dzikich 
róż nienawidziłem serdecznie. Sam nie wiem jak to się stało, że 
po podstawówce zacząłem naukę w Technikum Ogrodniczym. 
Później były studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, 
więc zamiłowanie do roślin i ogrodów jest mi chyba przezna-
czone.  

Ile czasu poświęca Pan na realizację cotygodniowego pro-
gramu w TVP 1 „Rok w Ogrodzie”?

Praca zdjęciowa i montażowa zajmuje zwykle kilka dni. Zaba-
wa polega jednak na tym, żeby program przygotować w ostat-
niej chwili. Czasami bywa nerwowo. W ogrodniczym programie 
bowiem swoje do powiedzenia ma również pogoda. Podob-
no nie powinno się przejmować pogodą, bo nie mamy na nią 
wpływu, ale z aurą różnie bywa. Czasami jest tak zimno, że po 
zdjęciach nie czuję rąk i nóg. Gdy leje, trudno cokolwiek nagrać. 
Rośliny za to kochają deszcz i zdarzyło mi się pewnego lata, że 
skrupulatnie zaplanowany program zmieniłem w czasie realiza-
cji w stu procentach, bo postanowiłem opowiedzieć o deszczu 
w ogrodzie. Czyli pogodowy psikus zmieniłem w atut progra-
mu. Moim zdaniem zrobiłem wtedy jeden z najciekawszych od-
cinków. Na szczęście już w trakcie pracy z ekipą coraz rzadziej 
mody ikuję pierwotne zamierzenia. Tak naprawde to ogród sam 
podpowiada tematy, którymi warto się zająć. A i tematy pod-
rzucone przez naturę zwykle są najciekawsze. Ogrodnictwo jest 
zajęciem dla tych, którzy lubią i potra ią podpatrywać przyrodę. 
Jako ciekawostkę podam może jeszcze, że wiele scen do progra-
mu jest nagrywanych właśnie w moim ogrodzie w Żabiej Woli.

Jaka jest Pana ulubiona naturalna potrawa „prosto 
z ogródka”?

Generalnie jestem fanem
jadalnych roślin i pasjonu-
ją mnie wszystkie, które
bez większego uszczerbku
dla wyglądu ogrodu da się 
wpleść w rabaty dekoracyj-
ne. Takich roślin jest wiele, 
ale gdybym miał wymienić 
jedną, to wskazałbym na
skorzonerę. To warzywo ko-
rzeniowe zbierane jesienią 
i zimą, które świetnie się 
przechowuje, a po przygo-
towaniu przypomina białe 

szparagi. Dogadałem się nawet z jednym z okolicznych gospo-
darzy, załatwiam nasiona, on sieje, pielęgnuje, zbiera i część 
plonów tra ia do mnie. Uwielbiam skorzonerę gotowaną. Trzeba 
ją obrać i ugotować w osolonej, zakwaszonej sokiem z cytryny 
wodzie. Można polać masłem. Jest to roślina wyjątkowo zdro-
wa (czyli nie wymagająca oprysków), a oprócz tego z niewiado-
mych mi przyczyn kompletnie nieznana. Mamy jakiś bliżej nie-
pojęty opór we włączaniu do menu nowych roślin, zwłaszcza 

takich, które można uprawiać w naszym kraju. Jako ciekawost-
kę podam, że salse ię, czyli warzywo podobne do skorzonery,
widuję dziko rosnącą na terenie naszej gminy. Najlepiej obser-
wować ją latem, gdy na łąkach wytwarza charakterystyczne,
ogromne owocostany przypominające dmuchawce.

Jest Pan autorem kilku książek o tematyce ogrodniczej. 
Czy planuje Pan następną? Jeśli tak to czy zdradzi Pan 
o czym będzie?

Planuję większy tytuł o ziołach, ale tym którzy jeszcze nic 
mojego nie czytali, polecam „Bitwę o pietruszkę” i „Ogród dla 
początkujących”. Każdej jesieni ukazuje się mój kalendarz
ogrodniczy „Wpływ księżyca” opatrzony datą rocznika z po-
radami i wskazówkami dotyczącymi uprawy ogrodów na cały 
rok. Obecnie podobny kalendarz prowadzę również w formie
aplikacji na smartfony. Jest to aplikacja darmowa, dostępna dla 
wszystkich zainteresowanych.

Typowy polski ogród 
według Witolda Czuksa-
nowa to?

Letni ogród bylinowy. Ko-
niecznie z miejscem na wa-
rzywa i zioła oraz poziomki.
Z moich obserwacji wynika, 
że ostatnie z wymienionych 
mają magiczną moc przycią-
gania dzieci do przebywania 
na powietrzu. Uwielbiam ża-
biowolskie okolice kwitnące 
kwiatami różnych odcieni 
i gatunków. Te wszystkie 
ostróżki, piwonie, rudbekie, 
dzielżany i kolorowe łubiny. 

Polski ogród jest ogrodem bylinowym wspomaganym przez tra-
dycyjne kwiaty jednoroczne: nagietki, nasturcje, kosmosy, aksa-
mitki. Na nasze warunki do tej pory nic lepszego nie wymyślono. 
Oczywiście to tylko przykłady. Przeciwko różom, jaśminowcom 
i majowym kalinom oraz lilakom też nic nie mam. Jeśli mam do
wyboru lipę i tuję, zawsze wybiorę tę pierwszą. Pora kwitnienia
jabłoni, w tym rajskich, to również piękny czas.

Jakie najczęstsze błędy zauważa Pan u osób, które zajmu-
ją się ogrodnictwem?

Nie lubię punktowania błędów w ogrodach, bo ogrodnic-
two jest sztuką popełniania błędów. Sam ich wciąż robię mnó-
stwo, ale wiem też, że każdy z nich to pewne doświadczenie. 
A w ogrodzie zadziwiająco wiele błędów potra i zamienić się
w sukces. Przykład? Krzywa brzózka złamana przez wichurę
i przedstawiająca widok żałosny, może w przeciągu dwóch se-
zonów zamienić się w najpiękniejsze drzewo ogrodowe. Urocze 
właśnie głównie dlatego, że krzywe i po przejściach. Tak jest 
z całą ogrodową materią. Błędy to po prostu sprawa odpowie-
dzi na pytanie, czy ogród jest dla nas czy na pokaz? Osobiście 
skłaniam się ku pierwszej z nich i o każdej swojej roślinie potra-
iłbym długo opowiadać. Nawet jeśli kompozycyjnie można by 

mieć zastrzeżenia. Polskie grzeszki ogrodowe to moim zdaniem 
za dużo iglaków i za dużo trawników a za mało kwiatów, roślin
okrywowych i kolorowych liści. Ale to tylko moja opinia. A wy-
rocznią być nie chcę i nie zamierzam. Jeśli ktoś kocha żywotniki,
to niech się nimi otacza. Nikomu nic do tego!

Dziękujemy panu Witoldowi za rozmowę.

GMINA Z NATURĄ
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GMINA Z NATURĄ
KONKURS „UROCZY ZAKĄTEK 
W GMINIE ŻABIA WOLA” 

 Chcesz pochwalić się swoim ogrodem albo warzywniakiem? 
Uprawiasz kwiaty, a może masz wyjątkowy trawnik, czy też 
własną polną łąkę? Zgłoś swój przydomowy ogródek lub dział-
kę rekreacyjną zlokalizowaną na terenie Gminy Żabia Wola do 
naszego konkursu i wygraj bony o wartości: 500 zł (I miejsce) 
300 zł (II miejsce)  i 100 zł (III miejsce).

„Urocze Zakątki” będą oceniane przez Komisję składającą 
się z przedstawiciela Rady Gminy Żabia Wola, przedstawiciela 
społecznego Mieszkańców - Witolda Czuksanowa, przedstawi-
ciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego - Przemysława Borowego, 
przedstawicieli Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury 
i Urzędu Gminy Żabia Wola.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę ogólne wra-
żenie estetyczne, różnorodność gatunkową roślin, architek-
turę ogrodową, dobre praktyki ogrodnicze (wykorzystanie 
deszczówki, kompostownik, naturalne metody ochrony roślin 
i nawożenia), zagospodarowanie części wypoczynkowej, traw-
niki i ich utrzymanie, estetykę elewacji wszystkich budynków, 
ukwiecenie tarasów, werand, balkonów, parapetów okiennych, 
estetykę ogrodzenia, czystość na terenie posesji, wydzielenie 
miejsca na odpady, pojemniki i selektywną zbiórka odpadów, 
właściwą gospodarkę ściekową oraz inne kryteria takie jak ory-
ginalność, pomysłowość i nowatorskie walory ogrodu.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna 
w Żabiej Woli. Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy 
Żabia Wola. Karta zgłoszenia i regulamin konkursu dostępne są 
na stronie internetowej www.biblioteka-zabiawola.pl Zgłosze-
nia należy przesyłać do dnia 31.08.2021. 

DZIEŃ ZIEMI W ŻABIEJ WOLI
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi.

W specjalnie wyznaczonych punktach na te-
renie Gminy Mieszkańcy mogli wymienić zu-
żyte baterie, makulaturę i puszki aluminiowe 
na sadzonkę ziół, drzew lub krzewów.

Nasza akcja spotkała się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Aktywnie uczestniczyły w niej 
wszystkie szkoły i wolontariusze. Nie zabra-
kło także osób, które z własnej inicjatywy wsparły wydarzenie
dzieląc się wyhodowanymi przez siebie sadzonkami warzyw
i kwiatów.  

W ramach Dnia Ziemi wspólnie zebraliśmy około 170 kg
baterii, 850 kg makulatury oraz 90 kg aluminium. Dziękujemy 
wszystkim Mieszkańcom, którzy włączyli się w akcję, a także
Dyrektorom szkół oraz wolontariuszom, którzy pomogli w jej
przeprowadzeniu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotka-
my się ponownie.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ!
Przypominamy, aby podczas upałów, kiedy wzrasta zużycie

wody, w miarę możliwości ograniczać jej pobór. Woda jest nie-
zbędna do życia i stanowi wspólne dobro, którego nie możemy 
lekceważyć, lecz przeciwnie – powinniśmy otoczyć je wspólną 
troską. Dlatego też prosimy, by w czasie wysokich temperatur 
wykorzystywać ten zasób w sposób racjonalny i ograniczyć 
korzystanie z wody w celu podlewania trawników i ogródków 
przydomowych oraz mycia pojazdów itp.

KONTROLE SEGREGACJI ODPADÓW
Ilość odpadów zmieszanych wytwarzanych w ciągu miesiąca

na terenie Gminy Żabia wynosi około 200 ton. Ma to znaczący 
wpływ na koszty funkcjonowania gminnego systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. W okresie letnim i jesiennym 
wydatki ponoszone przez Gminę w związku z odbiorem i za-
gospodarowaniem śmieci od Mieszkańców dodatkowo podno-
szą duże ilości tzw. odpadów zielonych -  trawy oraz liści. Jak 
wynika z obserwacji poczynionych przez pracowników Urzędu 
Gminy, wielu właścicieli nieruchomości zapomina o obowiązku 
aktualizowania danych zwartych w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozbieżno-
ści dotyczą zazwyczaj liczby osób faktycznie zamieszkujących 
daną posesję.

Aby uszczelnić system oraz ograniczyć masę zmieszanych 
(niesegregowanych) odpadów komunalnych do minimum, 
w kwietniu br. Urząd Gminy we współpracy z irmą Eko-Het-
man Sp. z o.o. rozpoczął kontrole w zakresie przestrzegania 
przez Mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych 
oraz zgodności danych zawartych w deklaracjach ze stanem 
faktycznym.

W trakcie kontroli sprawdzane jest m.in. to, czy w pojemni-
kach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady podlegające 
selektywnej zbiórce (tj. papier, plastik, szkło, metal, przeter-
minowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV 
i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabary-
towe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji) oraz czy 
pojemniki i worki do selektywnej zbiórki są wykorzystywane 
zgodnie z ich przeznaczeniem (czy gromadzone są w nich wła-
ściwe frakcje odpadów).

Pamietajmy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obowiązko-
wa. Aktualizacja danych zawartych w deklaracji to wyraz troski 
o nasz wspólny interes, gdyż środki inansowe przeznaczane na 
pokrycie kosztów gospodarowania odpadami pochodzą z opłat 
od Mieszkańców oraz właścicieli działek letniskowych i rekre-
acyjnych, czyli nas wszystkich. Jeśli mamy taką możliwość, zago-
spodarujmy wytwarzane odpady biodegradowalne na naszych 
posesjach, kupując bądź budując w tym celu kompostowniki.
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ŻŁOBEK
23 czerwca w Żłob-

ku Gminnym w Żabiej 
Woli odbył się pierw-
szy i z pewnością 
nieostatni Rodzinny 
Festyn.  W programie 
znalazło się wiele 
atrakcji na świeżym 
powietrzu, rodzin-

ne zabawy plastyczne i sportowe, kącik muzyczny, mini-kącik 
kulinarny z poczęstunkiem, warsztaty fotogra iczne oraz wiele 
niespodzianek i konkursów. Ważnym punktem programu było
o icjalnie pożegnanie Najstarszych Pociech, które awansowały 
już do przedszkola! Dzieci otrzymały dyplomy i drobne upomin-
ki oraz życzenia wielu sukcesów na nowej drodze przedszkolnej 
edukacji.

PRZEDSZKOLE „LEŚNA KRAINA”
18 czerwca miał miejsce długo wy-

czekiwany piknik rodzinny. Wspólne 
spotkanie dzieci, rodziców, rodzeń-
stwa oraz pracowników przedszkola 
stały się okazją do dobrej zabawy. Or-
ganizacja pikniku była możliwa dzięki 
zaangażowaniu każdej ze stron - Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej i całej społeczności przedszkola.
Pożegnaliśmy też przedszkolaki, które w roku 2017 zosta-

ły przyjęte do nowo-
otwartej placówki.
Głęboko wierzymy,
że nasze przedszko-
le przyczyniło się do
wszechstronnego roz-
woju absolwentów,
zapewniając im dobry 
start w szkole oraz
w dalszym życiu. Powo-
dzenia dzieciaki! 

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH
ŻONKILE W SKUŁACH

W kwietniu SP w Sku-
łach obchodziła dzień
upamiętniający Powsta-
nie w Getcie Warszaw-
skim. Nasza społeczność 
wzięła aktywny udział

w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. W ramach zajęć opar-
tych o materiały przygotowane przez Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat tra-
gicznych wydarzeń z kwietnia 1943 roku. Kultywujmy pamięć 
o tej prawdzie historycznej, aby nie miała szansy nigdy więcej 
się powtórzyć.

ŚWIĘTO BEZINTERESOWNYCH 
DZIAŁAŃ W JÓZEFINIE

Nikt z nas nie jest samot-
ną wyspą, nikt nie chce się 
tak czuć. Dlatego Fundacja 
Ekologiczna ARKA wraz 
z partnerami zachęcała 
do dobrych uczynków,
szczególnie 19 maja, kiedy 
przypada święto społecz-
nych, bezinteresownych 

działań. Ponieważ jednak nie wszyscy uczniowie SP w Józe i-
nie byli wówczas obecni, obchody przenieśliśmy na 2 czerwca.
Nasi wolontariusze przygotowali origami z zapisanymi dobrymi
uczynkami i rozdawali je nauczycielom oraz uczniom. Zachęca-
my, by przez cały rok, myśleć z życzliwością o drugim człowieku,
zwierzęciu oraz otaczającej nas przyrodzie. Okazujmy innym
jak najczęściej  naszą życzliwość i zrozumienie.

EKOLOGICZNIE 
W OJRZANOWIE

22 marca uczniowie klas I-III SP 
w Ojrzanowie obchodzili Światowy 
Dzień Wody z Polską Akcją Humani-

tarną. Warto zdać sobie sprawę, że woda to jeden najcenniej-
szych zasobów na Ziemi, który trzeba szanować, zwłaszcza że 
nie wszyscy na świecie mają łatwy do niej dostęp.

Uczniowie klasy IVa wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
„Planeta Energii - kraina odpadów”, który propaguje rozwiąza-
nia mające na celu przeciwdziałanie generowaniu śmieci. To od 
nas i kolejnych pokoleń zależy jakość życia na Ziemi. Dlatego tak 
ważne jest, by na co dzień dbać o środowisko naturalne, mini-
malizując wytwarzanie odpadów.

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE,
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Już po raz kolejny uczniowie z klas 4-8 z naszej Gminy otrzy-
mają stypendia za dobre wyniki w nauce i osiagnięcia sporto-
we. Stypendia za dobre wyniki przysługują uczniom, którzy 
mogą pochwalić się średnią co najmniej 5,5 lub osiągnięciami 
w konkursach. Na stypendium za osiągnięcia sportowe zasłuży-
li uczniowie, którzy spełnili łącznie następujące kryteria: osią-
gnięcia sportowe, średnia co najmniej 4,0, bardzo dobra ocena
z w-f oraz co najmniej dobra ocena z zachowania. Do otrzyma-
nia stypendiów zakwali ikowane zostały 64 wnioski. Łączna
kwota wydatkowanych środków wyniesie 20 000 zł. Gratulu-
jemy i zachęcamy pozostałych uczniów do wysiłku w kolejnym 
roku szkolnym!

EDUKACJA I SPORT
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SUKCESY SPORTOWCÓW 
Z ŻABIEJ WOLI

Mamy powody do dumy. W ubiegłym miesiącu członkowie 
dwóch klubów sportowych z terenu Gminy Żabia Wola zdobyli 
medale na Mistrzostwach Polski.

Drużyna ULKS Józefina  wywalczyła tytuł Mistrza Polski 
pokonując UKS Bankówkę Zielonka w Finale Mistrzostw Pol-
ski Młodzików w Unihokeju. Zespoły biorące udział w turnie-
ju, odbywającym się na hali sportowej w CIS w Ojrzanowie, 
to reprezentanci Okręgowych Związków Unihokeja. Oprócz 
ULKS Józefina w rozgrywkach uczestniczyły zespoły: UKS 
Bankówka Zielonka, TKKF Pionier Tychy, KS Szarotka Nowy 
Targ, UKS Jastrzębie Żytowiecko, Aligator UKS Chwarzno 
Gdynia, UKS Prometeusz Tuchomie oraz Floorball Gorzów 
Wielkopolski.

W skład zwycięskiej drużyny, trenowanej pod okiem Mar-
cina Łęckiego weszli: Piotr Łęcki, Jakub Gawlik, Kacper Łęcki, 
Franciszek Prokopiak, Brajan Tengli Olczak, Eryk Tengli Olczak, 
Szymon Włodarczyk, Kacper Kępkowski, Piotr Kakietek, Bartek 
Rutkowski, Maksymilian Jakimowicz.

Dwaj zawodnicy UKS „Rekin Team” zajęli natomiast miejsca 
na podium podczas Mistrzostw Polski Teakwon-Do ITF 2021 
w Oleśnicy.  Wojciech Nowosielski zdobył złoty medal i Mistrzo-
stwo Polski w kategorii: Walki Light Kontakt +82 Open Męż-
czyzn, zaś  Rafael Ciszewski – srebrny medal i Vce Mistrzostwo 
Polski w kategorii: Walki Light Kontakt -70kg Mężczyzn. Pod-
czas zawodów wysokie 4 miejsca w swoich kategoriach wieko-
wych wywalczyli również: Mikołaj Granica - Walki Light Kontakt 
JuniorM oraz  Kinga Woźnicka - Walki Light Kontakt JuniorK.

Sukcesy w Oleśnicy to nie koniec dobrej passy zawodników 
UKS „Rekin Team”. Dzień po zwycięstwie w Mistrzostwach Pol-
ski Teakwon-Do ITF 2021, Wojciech Nowosielski wywalczył 
brązowy medal na Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów 
w Koluchstyl i znów stanął na podium.

 Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i życzymy wy-
trwałości i dalszych sukcesów. Jesteśmy z Was bardzo dumni!

W podziękowaniu za wybitne osiągnięcia, przyczyniające się
do promocji Gminy Żabia Wola oba kluby otrzymały nagrodę 
w postaci środków pieniężnych na zakup strojów i wyposażenia
sportowego dla zawodników. Symboliczne czeki przedstawicie-
le ULKS „Józe ina” i UKS „Rekin Team” otrzymali z rąk Przewod-
niczącej Rady i Wójta Gminy w czasie Festynu Żabiowolskiego.

Unihokej oraz sporty walki to nie jedyne dyscypliny, w któ-
rych mieszkańcy naszej Gminy odnoszą sukcesy, więcej infor-
macji na ten temat w kolejnych numerach naszego biuletynu.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
2 lipca tegoroczni absolwenci szkół podstawowych otrzymali

wyniki egzaminów ósmoklasisty. 

Na tle wyników powiatowych, wojewódzkich i krajowych, Gmi-
na Żabia Wola może pochwalić się wysokimi wynikami z języka
polskiego – mamy więcej humanistów niż matematyków. 

Porównując statystyczne średnie szkół umiejscowionych na wsi
– nasi uczniowie wypadli lepiej z języka polskiego i języka angiel-
skiego.

Najwyższe wyniki wśród szkół naszej gminy uzyskała placów-
ka w Ojrzanowie. Dziękujemy nauczycielom, uczniom gratulujemy 
i życzymy kwali ikacji do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej! 

EDUKACJA I SPORT
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CZYM JEST FUNDUSZ SOŁECKI ? 
Fundusz Sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to 

środki inansowe wyodrębnione w budżecie gminy, zagwaran-
towane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących po-
prawie warunków życia mieszkańców. To mieszkańcy danego 
sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane 
ww. środki inansowe.

Fundusz Sołecki może być więc wielką szansą na podnie-
sienie rangi wiejskich wspólnot, przyczynia się do budowania 
tożsamości wsi, rozwoju infrastruktury społecznej, poprawy 
standardów i jakości życia mieszkańców oraz budowy więzi 
społecznych i współodpowiedzialności za nasze wspólne dobro.

Należy w tym miejscu podkreślić, że Fundusz Sołecki jest 
częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi
Funduszu Sołeckiego. Od aktywności mieszkańców, sołtysa 
zależy jednak, kiedy zostaną uruchomione pieniądze na zakup 
towarów lub usługi ujęte we wniosku. Sołtys sam nie wydaje 
pieniędzy, to pracownicy urzędu gminy koordynują wydawanie 
środków z Funduszu Sołeckiego.

Każde sołectwo we wrześniu na zebraniu wiejskim, zwołanym 
przez sołtysa, podejmuje decyzję, na jakie cele chce przeznaczyć 
swoją pulę środków na rok przyszły. Składając stosowny wniosek 
do wójta należy wskazać, co mieszkańcy chcą zrobić wraz z uza-
sadnieniem słuszności podjętych działań oraz podać przewidywa-
ny koszt tych prac. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie 
może być wyższa niż ta, która została określona dla danego sołec-
twa (informacja o wysokości środków inansowych przysługują-
cych danemu sołectwu jest przekazywana sołtysom w terminie do 
31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy). Uchwalony wnio-
sek sołtys przekazuje wójtowi, w terminie do 30 września. 

Jeśli wniosek jest nieprawidłowy, wójt odrzuca go w terminie 
7 dni od dnia otrzymania, jednocześnie informując o tym sołty-
sa. Wówczas zebranie wiejskie uchwala nowy wniosek lub pod-
trzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i przedkłada wniosek 
tym razem za pośrednictwem wójta do rady gminy. 

Sołectwo może zmienić zadania wskazane w swoim pierwot-
nym wniosku w ciągu trwającego roku budżetowego pod wa-
runkiem uchwalenia budżetu gminy na dany rok i nie później 
niż do dnia 31 października danego roku budżetowego. Pienię-
dzy tych nie można wydać w następnym roku.

Znowelizowane prawo dopuszcza możliwość wspólnej reali-
zacji przedsięwzięć przez kilka sołectw, oczywiście po uprzed-
nim dialogu społecznym.

A JAK PRZEDSTAWIA SIĘ DZIŚ 
REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ?

W budżecie gminy Żabia Wola na rok 2021 na Fundusz So-
łecki przeznaczono kwotę: 876 549,70 zł. Środki te wydatko-
wano w tym roku m.in. na następujące zakupy i zadania inwe-
stycyjne:

SOŁECTWO BARTOSZÓWKA
Jednym z zadań inwestycyjnych, które Sołectwo Bartoszów-

ka uwzględniło w planach wydatków Funduszu Sołeckiego 
na ten rok jest budowa placu zabaw dla dzieci. Na początku 
września w sąsiedztwie boiska sportowego w Bartoszówce 
zamontowany zostanie zestaw zabawowy, ławka oraz tablica 
z regulaminem placu.

SOŁECTWO HUTA ŻABIOWOLSKA

W ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Huta Żabiowolska na terenie działki sołeckiej zamontowany 
został modułowy plac zabaw „country club”, w którego skład
wchodzą urządzenia: huśtawka podwójna, zjeżdżalnia krótka
z daszkiem, ścianka wspinaczkowa.

Sołectwo zakupiło także podkaszarkę spalinową.

SOŁECTWO KALEŃ

Środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kaleń przeznaczone
zostały na zagospodarowanie terenu działki gminnej wokół
zbiornika wodnego. Celem zapewnienia użyteczności, teren
działki został oczyszczony, wyrównany i utwardzony. Usunięte
zostały zakrzaczenia i zarośla z linii brzegowej zbiornika wod-
nego. W tym miejscu zamontowane zostało również drewnia-
ne ogrodzenie. W wyniku tych działań możliwe było wykona-
nie odcinka plaży w pobliżu zbiornika wodnego. Dodatkowym
elementem wzbogacającym teren działki gminnej jest drew-
niana altana wraz z wyposażeniem (stół z ławkami).

SOŁECTWO KALEŃ  TOWARZYSTWO
Sołectwo Kaleń –Towarzystwo przeznaczyło swój Fundusz

Sołecki na modernizację oświetlenia ulicznego. Wymienio-
no oprawy oświetleniowe latarni ulicznych usytuowanych
wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej nr 1519W ul. Dłu-
giej ze starego typu opraw sodowych na energooszczędne
oprawy w technologii LED. Pozostałe, niewykorzystane na
wyżej opisane zadania środki zostaną przeniesione na zago-
spodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Kaleń,
w szczególności na cele związane z wykonaniem drugiego
zjazdu na działkę z drogi powiatowej oraz miejsc postojowych
na terenie działki.

FUNDUSZ SOŁECKI
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SOŁECTWO LASEK
Środki Funduszu Sołeckiego sołec-

twa Lasek przeznaczone zostały na-
tomiast na montaż kolejnych latarni
solarnych. Dzięki tej inwestycji nastą-
piła poprawa widoczności drogi i oto-
czenia co przyczyniło się do poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i ko-
łowego. Podobnie jak w sołectwie
Słubica A, jest to kolejna inwestycja
sołectwa związana z zapewnieniem
oświetlenia ulicznego zasilanego
energią solarną w tych miejscach,
gdzie nie ma możliwości budowy 
klasycznego oświetlenia ulicznego.
W roku 2020 w ramach Funduszu So-
łeckiego Lasku wybudowana została
pierwsza tego typu latarnia, usytu-
owana na połączeniu wojewódzkiej drogi publicznej nr 876 ul. 
Mszczonowskiej i gminnej drogi publicznej ul. Św. Anny.

SOŁECTWO OJRZANÓW TOWARZYSTWO
Sołectwo Ojrzanów-Towarzystwo zakupiło niedawno ze 

środków Funduszu Sołeckiego kosiarkę bijakową. 

SOŁECTWO MUSUŁY
Fundusz Sołecki sołectwa Musuły obejmuje zagospodaro-

wanie działki sołeckiej usytuowanej przy połączeniu gmin-
nej drogi publicznej ul. Folwarcznej i drogi prywatnej ul. Ku 
Słońcu. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem 
terenu. Zagospodarowanie działki przewiduje wybudowanie 
ogrodzenia, montaż altany i paleniska oraz instalację latarni 
solarnej.

SOŁECTWO OSOWIEC 
Sołectwo Osowiec swój Fundusz Sołecki przeznaczyło m.in. 

na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika 
przy ul. Szkolnej w Osowcu. Umowa z projektantem zawarta 
została w czerwcu br.

SOŁECTWO OSOWIEC PARCELA

W ramach realizacji zadań Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Osowiec Parcela na terenie działki sołeckiej zamontowane zo-
stały następujące urządzenia: piaskownica, huśtawka podwój-
na, zjeżdżalnia krótka z daszkiem, karuzela tarczowa, bujak 
sprężynowy „koniczynka” oraz tablica do rysowania. Celem 

zabezpieczenia terenu zamontowano ogrodzenie panelowe na
podmurówce z płyt prefabrykowanych.

SOŁECTWO SŁUBICA A
Środki Funduszu Sołeckiego sołec-

twa Słubica A przeznaczone zostały 
na montaż kolejnej latarni solarnej.
Dzięki tej inwestycji nastąpiła popra-
wa widoczności drogi i otoczenia co
przyczyniło się do poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pieszego i kołowego.
Tegoroczny Fundusz Sołecki stanowi
kontynuację zadań sołeckich  zwią-
zanych z zapewnieniem oświetlenia
ulicznego zasilanego energią solarną
w tych miejscach, gdzie nie ma moż-
liwości budowy klasycznego oświetle-
nia ulicznego.

Ponadto aż 15 sołectw zdecydowało się przeznaczyć środki
ze swojego funduszu na doposażenie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, co pozwoliło na zakup sprzętu specjali-
stycznego dla OSP Skuły oraz pralnico-wirówki i szafy suszą-
cej z impregnatami do prania odzieży specjalnej dla OSP Żele-
chów. Łączne kwota przekazana przez Sołectwa: Bartoszówka,
Bieniewiec, Ciepłe, Grzegorzewice, Huta Żabiowolska (wspar-
cie dla obu OSP), Ojrzanów (wsparcie dla obu OSP), Ojrzanów-
-Towarzystwo, Petrykozy, Siestrzeń, Skuły, Słubica A, Słubica-
-Wieś, Władysławów, Żabia Wola i Żelechów na wsparcie dla
Straży to 67.451,30 zł (w tym: 43 tys. dla OSP Żelechów i bli-
sko 24,5 tys. dla OSP Skuły).

FUNDUSZ SOŁECKI



BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 50/2116

INWESTYCJE
EMISJA OBLIGACJI

Na wniosek Wójta Gminy Żabia Wola, na kwietniowej sesji
Rada Gminy podjęła uchwałę o emisji obligacji. Władze gminy 
planują uzyskać w ten sposób 25,5 mln zł na inansowanie in-
westycji.

Środki z obligacji będą wydatkowane w latach 2021–2024 
na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych, oświatowych 
i drogowych. Planuje się zrealizować następujące zadania:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec.

W pierwszym etapie przewiduje się budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w 18 ulicach o łącznej długości ok. 6.500 m.b. Etap 
drugi przewiduje budowę sieci w 13 ulicach o łącznej długości 
ok. 4.180 m.b.
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli.
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z budową 

hali sportowej.

4. Budowa dróg gminnych.
5. Modernizacja sieci wodociągowej (rozbudowa stacji uzdat-

niania wody - Musuły, Bartoszówka).
Realizacja powyższych inwestycji jest konieczna. Gmina jak 

najszybciej powinna uporać się z problemem niewystarczającej
bazy oświatowej, potrzebą kompleksowego odbioru ścieków
i zaopatrywania mieszkańców w wodę oraz poprawą stanu gmin-
nych dróg.

Czy emisja obligacji jest dobrym rozwiązaniem? Można
było czekać, aż uzbiera się wystarczająca kwota, by móc zre-
alizować powyższe inwestycje. Bazując na danych historycz-
nych, przewidując prognozowany wzrost cen materiałów
budowlanych, zaczęlibyśmy budować za 5-7 lat. Kiedy byłby 
koniec? Za 10 lat? Byłoby trudno.

Gmina postawiła na dynamiczny rozwój. Duży zastrzyk 
środków pozwoli w ciągu najbliższych 3 lat uporać się z nie-
zbędnymi inwestycjami, by w latach kolejnych móc reagować
na kolejne potrzeby mieszkańców. Obecnie stopy procento-
we są znacznie niższe, niż inflacja. Nie można tego nie wy-
korzystać. Żabia Wola, jako podwarszawska gmina z szybko
przyrastającą liczbą mieszkańców nie może sobie pozwolić
na stagnację.

WSPÓŁPRACA GMINY I STAROSTWA 
POWIATOWEGO W GRODZISKU 
MAZOWIECKIM

Owocna jest wielowymiarowa współpraca Urzędu Gminy Ża-
bia Wola ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowiec-
kim w zakresie drogownictwa oraz bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

Współpraca ta odbywa się:
• w wymiarze budżetowym, gdzie Gmina Żabia Wola przekazu-

je na rzecz Powiatu Grodziskiego dotacje na cele modernizacji 
nawierzchni drogi powiatowej nr 1521W w m. Bartoszówka 
na odcinku od km 7+580,90 do km 8+445,90 (dł. 865mb) czy 
Remont drogi 1519W Żelechów-Kaleń (ok. 900 mb),

• w wymiarze dokumentacyjnym, ponieważ przedstawiciele
Gminy Żabia Wola aktywnie uczestniczą w procesie opraco-
wywania i uzgadniania dokumentacji projektowej przebu-
dowy dróg powiatowych na terenie Gminy, w tym m.in. drogi
powiatowej 1520W ul. Skulskiej. W trosce o zaspokojenie
potrzeb lokalnej społeczności Urząd Gminy zgłasza oczeki-
wania, spostrzeżenia i pomysły w kwestiach związanych ze
szczegółami projektowanych rozwiązań technicznych

• w wymiarze spraw bieżących, gdzie wszelkie problemy i spo-
strzeżenia są wzajemnie przekazywane, co pozwala sprawnie
i skutecznie dbać o komfort i bezpieczeństwo ruchu kołowego
i pieszego po drogach powiatowych oraz gminnych na terenie
Gminy Żabia Wola.

GŁOSOWANIE RADNYCH GMINY ŻABIA WOLA
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CZY WIESZ ŻE?
KARTA SENIORA

Każdy mieszkaniec gminy Żabia Wola,
który ukończył 60 lat, może bezpłatnie 
wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Se-
niora, uprawniającą do zniżek na zakupy 
oraz usługi na terenie całego kraju. Karty 

wydawane są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ża-
biej Woli (ul. Główna 5).

24 czerwca br. podczas o icjalnej inauguracji programu ,,Gmi-
na Przyjazna Seniorom” zostały wręczone pierwsze karty.  Za-
chęcamy lokalnych przedsiębiorców do włączania się w dzia-
łania na rzecz osób starszych i przystępowanie do Programu.
Formularze zgłoszeniowe dla Seniorów oraz dla irm, można 
pobrać ze strony internetowej GOPS w Żabiej Woli. Wszelkie 
informacje można uzyskać u pracowników Ośrodka pod nume-
rem telefonu 46 857 82 88 wew. 20. 

 ŚWIADCZENIE „DOBRY START” 2021
Zmieniają się  zasady naboru wniosków do programu „Dobry 

Start” na rok szkolny 2021/2022. Obsługą w pełni zautomaty-
zowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
a nie (jak to było do tej pory) gminy. Od 1 lipca br. składanie 
wniosków odbywa się tylko w formie elektronicznej przez ban-
kowość elektroniczną, PUE ZUS i system Empatia. Wniosek na-
leży złożyć do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć skanując foto-
kod obok lub na stronie internetowej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start 

Link zakodowany jest w fotokodzie obok.
NAPOWIETRZNA LINIA
ŚWIATŁOWODOWA

Na początku lipca rozpoczęły się prace związane z podwie-
szeniem napowietrznej linii światłowodowej na terenie Gminy 
Żabia Wola. Wkrótce Mieszkańcy będą mieli dostęp do internetu 
światłowodowego o wysokich parametrach.

Z informacji uzyskanych od Wykonawcy w pierwszej kolejno-
ści instalowane będą linie światłowodowe przy ul. Głównej i Śla-
skiego w Żabiej Woli. Kolejno instalowana będzie infrastruktu-
ra światłowodowa w Osowcu i Józe inie przy ul. Mazowieckiej
i Szkolnej, Hucie Żabiowolskiej i Kaleni przy ul. Głównej aż do
skrzyżowania z ul. Długą, Żelechowie przy ul. Chełmońskiego
i Krakowiańskiej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie budo-
wy sieci światłowodowej na terenie Gminy Żabia Wola należy 
kontaktować się bezpośrednio z irmami, które świadczą usługi
dystrybucji i sprzedaży internetu w technologii światłowodo-
wej, tj.

PLJ TELECOM s.c. tel. 504 804 804
NETFALA tel. 732 152 802



• w naszej Strefi e relaksu każdy, niezależnie od wieku i spraw-
ności fi zycznej, znajdzie coś dla siebie : )

• miejsce to Powstało Z myślą zarówno o naszych mieszkań-
cach, jak i O osobACH przyjezdnych.

• w parku przy ZABYTKOWYM BUDYNKU domu kultury w żabiej
woli ZNAJDUJĄ SIĘ leżaki, Hamaki i wiszące gniazda. Na trawie 
stoją skrzynki-stoliczki, a w „Domkach na kurzych stop-
kach” czekają książki. PO ZMROKU NASTROJU DODAJĄ KOLORO-
WE LAMPKI. 

• Z pobliskiego NAMIOTU MOŻNA WYPOŻYCZaĆ GRY I SPRZĘTY DO
ZABAWY ORAZ SCHOWAĆ w nim WSZYSTKo NA CZAS DESZCZU.

• STREFA RELAKSU ZAPRASZA OD RANA DO WIECZORA, więc GDY 
ZNÓW WYJDZIE SŁOŃCE - każdy może samodzielnie WYJĄĆ LEŻAK 
albo HAMAK i zaaranżować wypoczynek po swojemu.

• ZAPRASZAMY też DO CHILLOUTU NA WŁASNYM KOCU BĄDŹ KARIMA-
CIE w cieniu starych parkowych drzew.

• RELAKS TO TEŻ STREFY - KULTURALNA, SPORTOWA ORAZ TANECZ-
NA, A W NICH: TEATRZYKI, CZYTANIE BAJEK, WARSZTATY, muzyka, 
brydż, badminton, joga i wiele innych propozycji.

• ramowy PROGRAM ATRAKCJI UMIESZCZAMY obok.

w naszej



• Przez cały lipiec w sobotnie PORANKI O GODZ. 10:30 organizujemy 
„spotkania z teatrem”, w których wystąpią artyści Teatru 
Maska, Teatru Banasiów oraz Teatrzyku La La Lena

• W dniach 19-23.VII oraz 26-30.VII w godz. 11.00-13.00 lub 17:00-19:00 
prowadzimy animacje dla dzieci 

• 30.VII w godz. 19:00-21:00 potańcówka Z ZESPOŁEM NEXT STAGE BAND
• W każdą środę o godz. 10:00 nasi Seniorzy czytają dzieciom 

książeczki z bajkami
• Od 27.VII WE WTORKI I CZWARTKI w godz. 9:30-10:30 zapraszamy 

młodzież i dorosłych na jogę oraz zajęcia kardio
• na fanów gry w brydża czekamy w wakacyjne poniedziałki i środy 

w godzinach 10:00-15:00 (zajęcia dla osób dorosłych).
• Seniorzy, którzy odkryli w sobie talent aktorski mogą wziąć 

udział w zajęciach teatralnych w czwartki w godz. 10:40-12:00
• Wszystkich zainteresowanych aktywnymi formami wypoczynku 

zachęcamy do skorzystania z boiska do piłki siatkowej 
i badmintona, które udostępnimy już niebawem!

• program atrakcji strefy relaksu aktualizujemy w WYDARZENIU 
NA FACEBOOKU,  bądźcie NA BIEŻĄCO

życzymy miłej zabawy!



Święto
Chleba

29.08.2021 r.
SCENA PRZY 
DOMU KULTURY 
W ŻABIEJ WOLI

15:00 - 21:00

Msza Święta, fi nał konkursu na 
Wieniec Dożynkowy, rękodzieło, 
występy muzyczne, przekąski, 
napoje i mnóstwo dobrej zabawy.


