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STREFA RELAKSU - PODSUMOWANIE SEZONU
KONKURS „UROCZY ZAKĄTEK” ROZSTRZYGNIĘTY
KOLEJNE DOFINANSOWANIA I INWESTYCJE GMINNE
KAMIEŃ CZASU
ZBIÓRKA DLA NIKODEMA
WYWIAD Z ROMANEM MAŁECKIM
ZASŁUŻONYM DLA GMINY ŻABIA WOLA

POZNAJMY SIĘ

podsumowanie sezonu

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,
W tym numerze szczególne miejsce przeznaczamy dla „Strefy
Relaksu” - tegorocznej inicjatywy, która spotkała się z Państwa
ogromną sympatią i zaiteresowaniem.
Na uwagę zasługują również inwestycje i dofinansowania,
gdyż jest o czym czytać: budowa kanalizacji, liczne modernizacje obiektów użyteczności publicznej, rozbudowa strażnicy
OSP Żelechów z uwzględnieniem pomieszczenia dla drugiego
Klubu Senior + w naszej Gminie, pozyskane środki dla żłobka oraz
sołectw.
Ponadto z przyjemnością chciałbym Państwu przedstawić kolejnego „Zasłużonego dla Gminy Żabia Wola” - pana Romana Małeckiego.
Korzystając z okazji chciałbym podzielić się z Państwem swoimi
przemyśleniami na temat korzyści płynących z udziału w szkoleniach, konferencjach oraz wykładach. W czasie takich spotkań
często mam okazję rozmawiać z przedstawicielami innych samorządów oraz ekspertami z różnych dziedzin. Możliwość wymiany
doświadczeń z kolegami i koleżankami samorządowcami jest dla
mnie formą doskonalenia, którą chętnie wykorzystuję przy poszerzaniu swojej wiedzy i rozwijaniu nabytych umiejętności.

WIELKI SUKCES STREFY RELAKSU

Cieszymy się, że utworzenie na terenie
parku przy zabytkowym dworku w Żabiej
Woli ogólnodostępnej „Strefy Relaksu”
okazało się strzałem w dziesiątkę.
Leżaki, hamaki, wiszące gniazda, skrzynki-stoliczki oraz namiot, w którym można
było znaleźć gry i sprzęty do zabawy na
świeżym powietrzu, a także „domki na
kurzych stopkach” wypełnione książkami
„do wypożyczenia i wymiany” cieszyły się
dużym zainteresowaniem naszej społeczności oraz osób odwiedzających Żabią Wolę „przejazdem”. W upalne dni cień starych
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W ostatnim czasie miałem okazję porozmawiać m.in. z Adamem Strózikiem - Marszałkiem Wojwództwa Mazowieckiego,
Rafałem Trzaskowskim - Prezydentem m.st. Warszawy, Michałem
Rudzkim – Burmistrzem Karczewa oraz dr Remigiuszem Górniakiem, Zastępcą Burmistrza Sulejówka. Było to dla mnie bardzo
budującym doświadczeniem.

Kończąc z całego serca apeluję o pomoc dla małego Nikosia,
którego tuż po urodzeniu czeka kosztowna operacja. Proszę też
o Państwa wsparcie remontu naszego zabytkowego kościoła
w Skułach.
		
Przyjemnego czytania!
Piotr Rybka,
Wójt Gminy Żabia Wola

parkowych drzew przyciągał miłośników
chilloutu, którzy odpoczywali na trawie
na własnym kocu bądź karimacie. Wieczorami uroku i romantyzmu dodawały
temu miejscu kolorowe lampki rozwieszone między drzewami.
Dzięki bogatemu programowi zajęć,
warsztatów i wydarzeń społeczno-kulturalnych do Strefy Relaksu zaglądały osoby w różnym wieku.
Najmłodsi chętnie uczestniczyli w bezpłatnych animacjach,
zajęciach taneczno-wokalnych oraz cotygodniowych, lipcowych
„spotkaniach z teatrem”. Z uwagą słuchali także bajek czytanych
w czasie środowych spotkań przez seniorów z Klubu Senior+
w Słubicy Dobrej oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Liczna grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w warsztatach edukacyjnych, w czasie
których młodzi mieszkańcy
poszerzali wiedzę na temat
zasad segregacji odpadów
komunalnych, z butelek pet
wykonywali samonawadniające się doniczki i karmniki dla
ptaków, a także uczestniczyli
w grach oraz zabawach sprawnościowych przygotowanych
przez pracowników Urzędu
Gminy. Dodatkową atrakcją dla
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uczestników spotkań była możliwość obejrzenia śmieciarki i rozmowy z jej operatorem.
Zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia na temat tworzenia makram i „lasu w słoiku” oraz nauka tańca nowoczesnego
odbywające się w ramach „Warsztatów z Biblioteką”, zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabiej Woli.

Dom Kultury w Żabiej Woli w ramach
działania Strefy Relaksu zaprosił mieszkańców na zajęcia
jogi, trening kardio dla
młodzieży i dorosłych,
spotkania dla fanów
gry w brydża oraz
warsztaty teatralne
dla seniorów. Z uwagi
na warunki atmosferyczne część aktywności odbywała się w budynku Domu Kultury.
W sierpniu w Strefie Relaksu pełnił dyżury rachmistrz, który
pomagał wszystkim zainteresowanym wywiązać się z obowiązku
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań
2021.
Odbyła się także „Sobota z wiedzą” – spotkanie, w czasie którego
nasza mieszkanka Marta Dworzańska (fizjoterapeutka, diagnosta,
pedagog specjalny) przekazała zainteresowanym solidną porcję

wiedzy na temat zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania,
dobrych nawyków, a także metod rehabilitacji odruchowej, zaś
Poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera opowiedział o kolejnych możliwościach wspierania finansowego naszych mieszkańców w programie Polski Ład.

Ponadto zostały zorganizowane
obchody Wielkiego Dnia Pszczół.
„Piknik z pszczółką” spotkał się
z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, że
wpisze się on na stałe w kalendarz
cyklicznych wydarzeń społeczno-kulturalnych organizowanych na
terenie Gminy Żabia Wola.
Informacje na temat naszej
prężnie działającej Strefy Relaksu przyciagajęcej dużą ilość osób
licznymi aktywnościami, spotkaniami i wydarzeniami sprawiły,
że podczas Wielkiego Pikniku Rodzinnego - zorganizowanego przy współpracy z Kancelarią Premiera RP, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wojewodą Mazowieckim - naszą Gminę odwiedzili Premier Mateusz
Morawiecki i Minister Rodziny Marlena Maląg. Konferencja prasowa poświęcona prezentacji korzyści dla rodzin z dziećmi, jakie
niesie za sobą przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy
dot. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, niewątpliwie przyczyniła się do promocji Gminy Żabia Wola.
Nasza Strefa Relaksu, zmieniała się czasem
w Taneczną Strefę Relaksu. Na scenie przy Domu
Kultury wystąpiły zespoły: +Next Stage Band oraz
Free, które dosłownie „porwały do tańca” zarówno
młodszych, jak i starszych
uczestników naszych potańcówek.
Strefa Relaksu powróci
do nas w kolejne wakacje.
Już teraz planujemy nowe
atrakcje, które w letnie dni
i wieczory urozmaicą odpoczynek i relaks osobom
odwiedzającym teren wokół żabiowolskiego dworku. Choć po pożegnalnym koncercie większość wyposażenia Strefy Relaksu została zabezpieczona, by „przezimować”, w domkach
na kurzych stopkach nadal można znaleźć ciekawą lekturę. Zachęcamy do odwiedzania naszego parku także w czasie jesiennych
i zimowych dni. Może będzie okazja, by wspólnie ulepić bałwana?

DOFINANSOWANIA

BUDOWA KANALIZACJI

ZATROSZCZMY SIĘ O NASZ
UNIKATOWY ZABYTEK

Większość naszych Mieszkańców wie, że na terenie Gminy
Żabia Wola znajduje się perła ludowej architektury sakralnej,
z wnętrzem ozdobionym iluzjonistyczną polichromią wykonaną
na płótnie. Obiekt jest niewielki i z zewnątrz dość skromny, ale
zachwyca skąpanym w lekkim półmroku wnętrzem.
To kościół pw. Świętych Piotra i Pawła w Skułach. Zbudowano go w 1678 r. dzięki staraniom miejscowego dziedzica Seweryna Skulskiego i wizytatora Misjonarzy ks. Mikołaja Dufaerroy. Osiemnastowieczne wyposażenie kościoła wykonane jest
w drzewie modrzewiowym. Ołtarz główny, dedykowany Chrystusowi Ukrzyżowanemu i ołtarze boczne, z obrazami Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej, utrzymane są
w stylu barokowym, natomiast ambona, chrzcielnica i konfesjonały w stylu rokokowym. Na chórze muzycznym zainstalowano
organy napędzane miechem nożnym, zbudowane przez Z. Kamińskiego w latach trzydziestych XX w.

Kościół w takim stanie przetrwał do dziś dzięki temu, że nasi
przodkowie nie szczędzili uwagi, środków ani wysiłków – nawet podczas II wojny światowej - w celu utrzmania świątyni
w jak najlepszej kondycji.
Ostatni większy remont obiektu miał miejsce w 1995 r. Wymieniono wówczas dźwigary, podłogę, szalunek, o 30 cm podniesiono zakrystię i prezbiterium oraz wyremontowano poddasze, a teren kościoła uporządkowano i ogrodzono.
Od kilku lat obecny proboszcz parafii ks. Sławomir Bogdanowicz zabiegał o wykonanie kolejnych prac remontowych, przede
wszystkim w zakresie konserwacji dachu, który w ostatnich latach dość mocno przeciekał. Wspólnym staraniem proboszcza
i pracowników Urzędu Gminy Żabia Wola w 2021 roku udało się
pozyskać dofinansowanie z dwóch źródeł:
1) ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w bieżącym roku,
2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów - Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, pn.:
„Renowacja kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa
kulturowego na Mazowszu”.
W wyniku przeprowadzonego w sierpniu postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót na zabytkowym
obiekcie i jest to firma REVITA ART. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5/7. Wykonawca zorganizował teren
budowy i dokonał już pierwszych prac odkrywkowych dachu
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i elewacji kościoła w celu oszacowania stanu zabytkowego drzewa.
Wartość projektu - po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym na roboty budowlano-konserwatorskie oraz
zapytaniach ofertowych na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego - przedstawia się
następująco:
-Całkowita wartość projektu – 1.415.378,60 zł brutto,
-Wartość dotacji UE (80% kosztów kwalifikowanych) –
921.587,38 zł,
-Wartość dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 180.000 zł.
Aby kompleksowo zrealizować wszystkie niezbędne prace remontowe, do uzyskanych dofinansowań niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego parafii.
W celu właściwego zrealizowania remontu Kościoła w Skułach, którego zkończenie planowane jest na czerwiec 2022 r.,
Parafia potrzebuje 493.791,22 zł.

14 października br. ogłoszone zostało postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia
Wola w miejscowości Osowiec”. Inwestycja realizowana będzie
w dwóch etapach, zaś termin jej zakończenia przewiduje się na
styczeń 2024 r.
I Etap obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, o łącznej długości ok. 1.164,60 mb w ulicach: Rysiej, Puchaczy, Wesołej, Mazowieckiej oraz w części ul.
Zawiłej. Etap II przewiduje natomiast opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 920 mb w formule „Zaprojektuj i wybuduj”
w ulicach: Podleśnej, Spokojnej (od włączenia ul. Dworskiej do
nr 8 w ul. Spokojnej), Falistej (na odcinku od ul. Dworskiej do
ul. Łanowej) budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9 515,40 mb w ulicach: Zawiłej,
Kątowej, Wesołej, Strumykowej, Zapolskiej, Trawiastej, Promyk
Słońca, Nutki, Złotej, Słoneczna Polana, Konarowej, Gruntowej,
Mazowieckiej, Parkowej, Parceli, Cienistej o łącznej długości
5335,40 mb oraz w ulicach: Dworskiej, Modrzewiowej, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falistej, Wspólnej, Niskiej, Liściastej, Uroczysko,
Krętej, Mazowieckiej, Sarmackiej, Książęcej o łącznej długości
4180,00 mb. włączenie wybudowanej sieci do sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w Etapie I.
Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków:
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
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Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie
infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości
występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa
warunków bytowych mieszkańców gminy”.
Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnych: Joanny Jnoś i Romana Filarczyka.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

MODERNIZACJE GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W miesiącach letnich dokonane
zostały inwestycje w następujących
obiektach użytecznośći publicznej:

W związku z powyższym, trwa zbieranie datków od skulskich
parafian. Lada dzień zostanie zorganizowana ogólnopolska
zbiórka na ten cel na portalu zrzutka.pl, do której link już wkrótce pojawi się również na stronie Gminy Żabia Wola. Ponadto
Ksiądz Proboszcz wciąż zabiega, by pozyskać środki z innych
źródeł zewnętrznych (Ministerstwo Kultury i Sportu, MSWiA,
instytucje kościelne), jednak na razie bezskutecznie.
Szanowni Mieszkańcy,
Proboszcz Parafii w Skułach
oraz Wójt Gminy Żabia Wola
zwracają się z apelem: poczyńmy starania, aby bez względu
na poglądy polityczne, czy
wyznanie religijne, wspólnymi
siłami zebrać brakującą kwotę na całkowite sfinansowanie
naszego unikatowego na skalę
światową zabytku.

INWESTYCJE

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w
Żabiej Woli: modernizacja elewacji,
schodów i podjazdu dla osób
z niepełnosprawnością.
2. Szkoła Podstawowa w Józefinie:
modernizacja elewacji zachodniej.

1.

2.

3. Budynek socjalny przy
ulicy Parkowej 22 w Osowcu:
modernizacja dachu.
4. GOPS w Żabiej Woli: remont
schodów oraz podjazdu do budynku.

4.

3.

5.

6.

5. Dawna Szkoła Podstawowa
w Słubicy Dobrej: modernizacja
pomieszczeń.
6. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie:
montaż platformy schodowej dla
osób z niepełnosprawnością.
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INWESTYCJE

DOFINANSOWANIE DLA SOŁECTW

W tegorocznej edycji naboru ogłoszonego przez Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2021, Gmina Żabia Wola
złożyła 7 wniosków o dofinansowanie

zadań sołeckich.
30 czerwca 2020 r. podpisane zostały umowy na dofinansowanie następujących projektów:
• Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki
Osowskie;
• Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości
Żelechów;
• Modernizacja infrastruktury przystankowej w miejscowości Siestrzeń;
• Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego
funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły;
• Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach;
• Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości
Osowiec;
• Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice.
Głównym celem MIAS jest zaspokajanie potrzeb Mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania
istotne dla społeczności lokalnej.
W poprzedniej edycji naboru pozyskaliśmy dofinansowanie
na zadania realizowane przez Sołectwa: Kaleń, Władysławów,
Osowiec Parcela, Bartoszówka, Słubica Dobra.

LATARNIE PRZY UL. MAZOWIECKIEJ

Gmina Żabia Wola zakończyła I Etap realizacji budowy
oświetlenia ulicznego w miejscowości Wycinki Osowskie przy
ul. Mazowieckiej. Zadanie obejmowało wybudowanie 9 latarni
ulicznych z energooszczędnymi oprawami LED od ul. Kwiatowej
do ul. Pana Tadeusza. Inwestycja zrealizowana została w ramach
środków z Funduszu Sołeckiego, które sołectwo Wycinki
Osowskie otrzymało od Gminy Żabia Wola. Wykonawcą nowowybudowanego oświetlenia ulicznego jest firma EPS Piotr
Smogur z Warki.
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„Zadanie pn.: ,,Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wycinki Osowskie” współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Żelechów” współfinansowano przy pomocy środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Modernizacja infrastruktury przystankowej
w miejscowości Siestrzeń” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły”
współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Budowa tras NORDIC WALKING w Grzegorzewicach” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowości Osowiec” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”
„Zadanie pn.: ,,Zadbanie o ład przestrzenny sołectwa Piotrkowice” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.”

DOFINANSOWANIE ŻŁOBKA

Gmina Żabia Wola po raz kolejny pozyskała dofinansowanie
z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
do lat trzech “MALUCH+”.
Dotacja celowa na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 46 080,00 zł, zostanie
przeznaczona na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Żabiej
Woli.
Środki z programu „MALUCH+” 2021 wykorzystane zostaną
m.in na: wynagrodzenie personelu (głównie), opłaty za media,
wywóz śmieci, koszty związane z utrzymaniem czystości, zakup
środków higienicznych.
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BARIERKI ANTYPANICZNE PRZY
PRZEDSZKOLU „LEŚNA KRAINA”

Plac zabaw przy Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli
cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci
uczęszczających do placówki. Popołudniami, po zakończeniu
zajęć przedszkolnych, staje się on miejscem chętnie odwiedzanym przez małych mieszkańców okolicznych posesji. Najmłodsze dzieci przyprowadzają rodzice, starsze przychodzą same
lub w małych grupkach. Od czasu przebudowy ul. Ślaskiego oraz
ul. Krańcowej w pobliżu Przedszkola można zaobserwować
zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Wzbudziło to obawy
o bezpieczeństwo dzieci, które opuszczając teren placu zabaw
korzystały z furtki zlokalizowanej od strony ul. Ślaskiego. Radni
Żabiej Woli Tomasz Kujawa oraz Mariusz Luc zgłosili ten fakt
do Urzędu Gminy, prosząc o podjęcie działań celem rozwiązania
problemu.
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców, we
wrześniu przy Przedszkolu „Leśna Kraina” w Żabiej Woli zainstalowane zostały dwie barierki antypaniczne, które zapobiegają nagłemu wtargnięciu dzieci opuszczających plac zabaw na
drogę. Radni z Żabiej Woli czynnie włączyli się w montaż zabezpieczenia. Apelujemy jednak do rodziców o czujność i wpajanie
swoim pociechom zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach‼️

INWESTYCJE

ROZBUDOWA OSP ŻELECHÓW

11.10.2021 r. Wójt Gminy Żabia Wola podpisał umowę z firmą MProjekt Polska sp. z o. o. z Warszawy na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, budowa szamba
szczelnego, utwardzenie terenu, budowa instalacji gazowej” –
Etap II wraz z Utworzeniem i wyposażeniem Klubu SENIOR +
w miejscowości Żelechów. Roboty budowlane w Strażnicy OSP
w Żelechowie oraz na terenie nieruchomości, na której budynek
jest zlokalizowany potrwają do połowy maja 2022 r. Inwestycja realizowana jest w części ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Doposażenie
Straży w sprzęt do akcji ratowniczo gaśniczych oraz poprawa
warunków panujących w obiektach wykorzystywanych przez
obie jednostki OSP są dla przedstawicieli naszego samorządu
bardzo ważne, dlatego każdego roku w budżecie gminy zabezpieczane zostają środki na przedmiotowe cele. Dofinansowanie
na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Żelechowie,
Gmina Żabia Wola pozyskała natomiast ze środków budżetu
państwa w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata
2021-2025 (Senior + edycja 2021 moduł I).
Mamy nadzieję, że nowy Klub stanie się miejscem tak chętnie odwiedzanym przez naszych mieszkańców, jak Klub Senior+
w Słubicy Dobrej.
Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnego Przemysława Wójcika.

ROZBUDOWA SZKOŁY W SKUŁACH

Trwa postępowanie mające na
celu wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej
oraz budowa pełnowymiarowej
sali gimnastycznej w miejscowości Skuły.” W ramach etapu I
inwestycji powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem.
Etap II przewiduje rozbudowę
części dydaktycznej, a etap III
– termomodernizację części istniejącej, w tym: wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej,
demontaż drewnianego dachu i docieplenie izolacją z wełny
mineralnej, stropu nad kondygnacją +1, wymianę źródła ciepła
z pieca opalanego olejem na pompę ciepła, wymianę instalacji
ciepłej wody użytkowej.
Planowany termin oddania szkoły - wakacje 2023 r.
Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnego Mariusza Sztompki.
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KOMUNIKACJA DROGOWA W GMINIE

Niebawem rozpocznie się również przebudowa 352 m odcinka ul. Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów (od skrzyżowania z ul. Kresową do połączenia z ul. Zimorodka). Przebudowa
drogi będzie polegała na wykonaniu jezdni o szerokości 3,50 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy o szerokości
0,50 m z kruszywa. Wykonawcą prac będzie firma ROBOKOP
Grzegorz Leonowicz z siedzibą w Milanówku. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych. Wysokość pozyskanej dotacji to 50 000,00 zł.
Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnego Norberta Klimkowskiego.

W połowie września do użytku oddany został nowo wybudowany odcinek ul. Folwarcznej w Musułach. Zadanie inwestycyjne zostało sfinansowane ze środków własnych budżetu Gminy
Żabia Wola w kwocie blisko 400 000,00 zł. Przebudowa kolejnego odcinka drogi, łączącej drogę gminną ul. Grodziską z drogą
powiatową ul. Mazowiecką, usprawni komunikację w północno-wschodniej części naszej Gminy. Zadanie zrealizowane przy
aktywnym wsparciu Radnej Małgorzaty Kozickiej.

23 września br. zawarta została umowa na przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi publicznej nr 150605W ul.
Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec. Przebudowa drogi stanowi istotny element zarządzania strategicznego Gminy
ukierunkowanego na poprawę warunków komunikacji.
Ulica Chełmońskiego „Przebudowa drogi gminnej nr
150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km
0+993,65” to często uczęszczany szlak komunikacyjny, łączący
drogę ekspresową S-8 z drogą wojewódzką nr 579 (ul. Radziejowicką). Dla mieszkańców Gminy Żabia Wola stanowi jedną
z głównych dróg dojazdowych do Grodziska Mazowieckiego. Na
realizację inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie niemal 2 000 000,00 zł w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowany termin zakończenia realizacji
inwestycji to druga połowa grudnia br. Zadanie realizowane
przy aktywnym wsparciu Radnego Jana Lazurki.
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Dzięki współpracy z Powiatem Grodziskim, w ostatnich miesiącach udało się także wyremontować odcinek kolejnej drogi
powiatowej zlokalizowanej na terenie Gminy Żabia Wola. Na
przebudowę ul. Mszczonowskiej, łączącej Bartoszówkę z Piotrkowicami, nasz samorząd udzielił Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł. Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnego Mariusza Sztompki.
Na wrześniowej sesji Rada Gminy podjęła natomiast uchwałę
w sprawie udzielenia Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg
powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr
150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola”.
Nasza gmina pozyskała
dofinansowanie w kwocie
nie niższej, niż 200 tys. zł.
z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (RFRD)
na realizację zadania pn.
„Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na
ul. Jesionowej na drodze
nr 150601W”. Całkowita wartość zadania szacowana jest na
370 tys. zł. W przypadku zwiększenia limitu dostępnych środków rządowych, dofinansowanie zostanie zwiększone do 80%
wartości zadania. Wnioskowane zadanie obejmie swym zakresem przebudowę odcinka ulicy Jesionowej poprzez wykonanie
chodnika o szerokości 2 m po stronie lewej, tj. od Pizzerii Biesiada do ul. Wiejskiej, wykonanie pobocza gruntowego o szerokości 1 m ulepszonego kruszywem łamanym po stronie prawej,
położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi objętym
zadaniem, wybudowanie jednego przejścia dla pieszych wraz
z wykonaniem oświetlenia po obu stronach przejścia. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 6 m (szerokość pasa ruchu
3 m). Zadanie realizowane przy aktywnym wsparciu Radnego
Mariusza Luca.
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
W ŻABIEJ WOLI I ZMIANY W 2023R.

W tym roku Gmina Żabia Wola aktywnie wzięła
udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Zwieńczeniem obchodów
były BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW POWIATU wprowadzone w dniu
22 września we wszystkich liniach autobusowych, … ale wszystko po
kolei.
EUROPEJSKI TYDZIEŃ
Z RÓ W N O WA ŻO N E G O
TRANSPORTU to kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku, odbywająca się corocznie w dniach od 16 do 22
września. Celem kampanii jest zachęcenie Mieszkańców do zmiany
niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych środków podróżowania.
W tym roku Gmina Żabia Wola codziennie na swojej stronie internetowej publikowała ciekawostki dotyczące lokalnej komunikacji autobusowej, a także zorganizowała kilka wydarzeń tematycznych:
• 20 września odbył się WYŚCIG Z WYCINEK OSOWSKICH
DO WARSZAWY. Porównaliśmy czas dojazdu do stolicy (rejon Placu Zawiszy) samochodem i transportem publicznym
– autobusem i pociągiem. Z wyścigu zamieściliśmy filmową
relację, która dostępna jest na stronie internetowej Gminy.
Co ciekawe okazało się, że w godzinach porannego szczytu
szybciej niż samochodem (w 70 min.) dotrzemy autobusem
z przesiadką na pociąg (w 63 minuty). Pokazano, że korzystanie z komunikacji jest tańsze i bardziej komfortowe.
• 21 września zorganizowaliśmy PANEL KONFERENCYJNY
– prezentacje połączoną z konsultacjami z Mieszkańcami.
Tematem była organizacja przewozów autobusowych na
terenie gminy i powiatu oraz jej rozwój w kolejnych latach.
• 22 września do Żabiej Woli zawitały trzy AUTOBUSY ZABYTKOWE obsługiwane przez Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej z Warszawy. Dwa z nich to typowe modele
przeznaczone do komunikacji podmiejskiej (PKS), w tym
jeden przegubowy. Modelem miejskim był zaś tradycyjny
„ogórek”.
Nasza akcja wpisuje się w politykę rozwoju transportu publicznego prowadzoną od ponad 2 lat przez Wójta Gminy Żabia Wola
Piotra Rybkę. Dzięki dotychczasowym działaniom udało się zapewnić przewozy autobusowe na terenie całej gminy likwidując
zjawisko wykluczenia komunikacyjnego.
Ponadto w wyniku dobrej współpracy między samorządami
utworzono Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy
Autobusowe”, który od 1 stycznia 2022 r. zintegruje połączenia
autobusowe na terenie wykraczającym nawet poza Powiat Grodziski. Zintegrowane taryfowo z żabiowolską komunikacją nowe linie
autobusowe będą kursować także po gminie Błonie i Milanówek,
a połączenia w szczególności na obszarze Gminy Grodzisk Mazo-

TRANSPORT

wiecki (gdzie dojeżdża wiele linii z przyległych gmin) zostaną ułożone tak, aby na wspólnym odcinku trasy kursowały w równych
odstępach czasowych. Obecnie funkcjonujący układ linii po Gminie Żabia Wola, do których pasażerowie zdążyli się już przyzwyczaić zostanie zachowany. Wprowadzimy jedynie drobne korekty
uwzględniające składane dotychczas wnioski Mieszkańców. Planowane jest także utworzenie dodatkowej linii. Szczegóły dotyczące
organizacji połączeń autobusowych od 1 stycznia 2022 r. zostaną
przedstawione już niebawem.
Od września br.
Urząd Gminy prowadzi badania i analizy wykorzystania
połączeń autobusowych. Dostrzegamy
znaczący
wzrost
liczby podróżnych
względem
poprzednich miesięcy.
Oczywiście spowodowane jest to powrotem uczniów do
nauki stacjonarnej
w szkołach. Zauważamy także systematyczny wzrost liczby osób,
którzy wybierają połączenia autobusowe jako codzienny środek
transportu do pracy. Zwiększająca się liczba pasażerów cieszy i jest
dobrym prognostykiem na przyszłość organizacji przewozów.
Zachęcamy sołectwa Gminy Żabia Wola do skorzystania z możliwości przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na budowę i poprawę infrastruktury przystankowej zwiększającej bezpieczeństwo
i komfort podróżowania. Dzięki zaproponowanej przez Wójta
Gminy Żabia Wola partycypacji 50/50 w kosztach budowy nowej
infrastruktury w 2022 r., możliwa będzie budowa peronów z kostki i ustawienie nowych wiat przystankowych. W miejscach, gdzie
peron z kostki już się znajduje, a wiata została zniszczona lub jej nie
ma, można w ramach zaproponowanej partycypacji 50/50 przeznaczyć środki na zakup i ustawienie samej wiaty przystankowej.
W tym roku ustawionych zostanie 8 nowych wiat przystankowych
z ławkami – dwie (na przystankach Lisówek i Kaleń-Towarzystwo)
finansowane z Funduszu Sołeckiego, trzy (w Siestrzeni, w Żelechowie i w Osowcu) finansowane w ramach programu MIAS i trzy
(w centrum Gminy – w Żabiej Woli) sfinansowane w całości z dotacji firmy Greenyard. W 2022 roku Urząd Gminy planuje wyposażać
90 przystanków w kosze na śmieci. Pozwoli to ograniczyć problem
śmieci na przystankach i poprawi wizerunek Gminy – Gminy z Naturą!
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CHCESZ MIEĆ ŚWIATŁOWÓD?

Na terenie Gminy Żaba Wola trwa rozbudowa sieci światłowodowej. Osoby zainteresowane mogą konktaktować się z poniższymi firmami świadczącymi tę usługę:
Mapa zasięgu:

Mapa zasięgu:

biuro@netfala.pl

bok@plj.pl

https://bit.ly/netfala

Biuro Obsługi Klienta
tel. 22 250 47 00

https://bit.ly/plj-mapa

Biuro Obsługi Abonenta
tel. 22 420 22 22

SĄSIEDZKIE ŚNIADANIE NA TRAWIE

PAMIETAJ, ABY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracje można składać w wersji papierowej lub on-line. Do chwili obecnej zostało złożonych ponad
225 000 deklaracji w ramach aplikacji CEEB. Taki wynik nie
byłby możliwy bez Państwa zaangażowania, za które serdecznie dziękujemy!
Zachęcamy do pobrania, wydruku
oraz kolportażu ulotek informacyjnych
dostępnych również na Naszej stronie internetowej dedykowanej CEEB:

W październiku Sołectwo Grzegorzewice zorganizowało cykl
spotkań pod hasłem „Sąsiedzkie śniadanie na trawie”. W ramach
projektu Sołtys, Rada Sołecka i Mieszkańcy sołectwa serdecznie
zapraszają na sobotnie spotkania tematyczne do Wodnej Osady
w Grzegorzewicach. Rozgrzewka przy muzyce, wspólne śniadanie
i warsztaty tematyczne z animacjami dla dzieci, to stałe punkty cyklu, który potrwa do 6 listopada.
Zadanie dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie
2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”.

RUSZ SIĘ SĄSIEDZIE

wydarzenia, m.in. sąsiedzki wieczór planszowy i spotkanie
z lokalnymi pszczelarzami. Terminy będą publikowane na
Facebooku OSP. Projekt dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach realizuje projekt „Rusz
się, sąsiedzie!” i zaprasza na sąsiedzkie spotkania integracyjne.
Cykl rozpoczęto sportowymi zmaganiami sąsiadów, które
odbyły się po zakończeniu „7. Dychy Strażackiej”. W czasie
współzwodnictwa wspólnie bawiliśmy się przy grach
zespołowych. W sobotę 16.10 odbył się rajd rowerowy śladami
historii, podczas którego odwiedziliśmy skansen Wojciecha
Siemiona w Petrykozach. OSP Skuły planuje następne
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ZBIÓRKA DLA NIKODEMA

Szkoła
Podstawowa
w Józefinie postanowiła wesprzeć zbiórkę dla
maleńkiego Nikosia Jałowieckiego, który - chociaż
jeszcze się nie narodził
- cierpi na ciężką wadę
serca. Zaraz po urodzeniu:
już w listopadzie, czeka go
trudna i kosztowna operacja w Niemczech. Jeśli nie
zostanie przeprowadzona,
dziecko może nie przeżyć.
Koszt operacji jest wysoki - to 460 000 zł. Niestety na dzień dzisiejszy wciąż brakuje około 150 000 zł. do tej
kwoty. W październiku uczniowie naszej szkoły zorganiowali 2
akcje, podczas których zbierali środki na operację chłopczyka.
W „Cukierence ze szkolnego okienka” można było spróbować
pysznych słodkości w zamian za „cegiełkę-wsparcie”. Natomiast
podczas kiermaszu na sprzedaż zostały wystawione sadzonki
sosny, które rozeszły się „jak świeże bułeczki”. Cały dochód ze
sprzedaży ciast i roślin został przekazany na konto Fundacji
„Siepomaga”. Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, którzy
całym sercem zaangażowali się w pomoc Nikosiowi. Dziękujemy też Rodzicom. Zachęcamy wszystkie osoby dobrej woli, by
również dokładali swoje cegiełki do zbiórki. Liczy się każda
złotówka. Okażmy wielkie serca dla małego serduszka, aby nie
przestało bić!

Link do pomocy:
https://www.siepomaga.pl/serduszko-nikosia

SERCE PEŁNE NAKRĘTEK

Od pażdziernika 2020 r. nasze serce napełniało się już 12 razy,
dzięki Wam Drodzy Mieszkańcy. Spytacie dlaczego zbieramy
właśnie nakrętki? Ponieważ są one wykonane z polietylenu, tzn.
tworzywa sztucznego, ktorego recycling jest znacznie łatwiejszy niż przetworzenie palstikowych butelek. Charakteryzuje się
on niewielką ścieralnością i dużą odpornością na uszkodzenia.
Dlatego wykorzystuje go wiele gałęzi przemysłu.
Najlepsze do recyclingu są nakrętki z butelek po napojach,
opakowaniach kosmetyków i chemii gospodarczej, pastach do
zębów, słoikach (np. po kawie rozpuszczalnej), słoiczkach i buteleczkach po lekach oraz suplementach diety. Warto zbierać też
zatrzaski i obręcze z soków czy mleka. Wszystkie te wytwarza

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

się z najbardziej wartościowego, bo najtwardszego plastiku.
Oznacza się go skrótem HDPE (ang. High Density PE, czyli polietylen dużej gęstości).
Recycling nakrętek zaczyna się od ich zmielenia i przerobienia na granulat. Kolejny etap to oczyszczenie polietylenu przy
użyciu magnesu, który wyłapuje metale. Inne niepożądane dodatki wytrącają się w wodzie podczas procesu mycia i suszenia.
Tak pozyskany surowiec jest przetapiany na tzw. regranulat, do
którego dodaje się różne barwniki. Regranulat zastyga w najróżniejszych formach: wiaderek, doniczek, pudełek... i kolejnych
nakrętek.
Zbiórka nakrętek przyczynia się do reducji ilości śmieci na
wysypiskach i zanieczyszczenia środowiska (plastik rozkłada
się w glebie kilkaset lat). Zmniejsza się też zużycie surowców
potrzebnych do wyprodukowania plastiku na rzecz wykorzystania surowców wtórnych. Mechanizm pozyskiwania środków finansowych ze zbiórki
nakrętek jest prosty. Plastik
z naszego serca, podobnie jak
z wielu innych serc w całej
Polsce, trafia do punktu skupu,
a pieniądze z jego sprzedaży
przeznaczane są na konkretną pomoc. W naszej Gminie za
pośrednictwem GOPS w Żabiej
Woli wsparliśmy 4 rodziny,
które otrzymały nakrętki na
szerokopojętą
rehabilitację
swoich dzieci. Skoro już Drodzy Mieszkańcy wiecie, jak to działa, nadal Was prosimy, by Wasze serca wypełniały nasze serce.

GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

Gminę Żabia Wola zamieszkuje ponad 1800 osób w wieku ponad 60 lat. Stanowi to blisko 20% ogólnej liczby Mieszkańców.
W trosce o te osoby w naszej gminie funkcjonuje kilka programów skierowanych do Seniorów.
Od 2020 r. realizujemy program “Wspieraj Seniora”. W jegoramach pracownicy socjalni służą pomcą osobom 70+, które ze
względu na Covid-19 zdecydowały się pozostać w domu i nie
mają możliwości samodzielnego zaopatrzenia się w artykuły
podstawowej potrzeby. Dotychczas z progamu korzystało 50
osób. Zachęcamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, aby
zgłaszały się do GOPS pod nr tel. 46 857 82 88 lub za pomocą
ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11.
Przypominamy, że każdy mieszkaniec 60+ może bezpłatnie
wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora upoważniającą do zniżek
na wybrane produkty i usługi na terenie całego kraju. Obecnie
w naszej Gminie Ogólnopolską Kartę Seniora honorują firmy:
Klinika Terapii, NZOZ Stomatologia Akodent oraz Fryzjernia.
Szczegółowa lista partnerów Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Jeżeli czujesz w sercu chęć pomocy osobom potrzebującym, masz trochę wolnego czasu i możesz poświęcić
dla innych - dołącz do Wolontariuszy Gminnego Centrum
Wolontariatu przy GOPS w Żabiej Woli. Mieścimy się przy
ul. Głównej 5, tel. 46 857 82 88, e-mail: ops@zabiawola.pl
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

SUKCESY NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Gospodarstwo Rolne Piotr Dec
zdobyło Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego za najlepszy produkt roku 2020 w kategorii Przedsiębiorcy - Ryby i Przetwory Rybne.
Potrawą nagrodzoną w konkursie
dla mazowieckich producentów żywności jest „Przysmak Cystersów” - wędzone na dymie olchowo-bukowym,
polędwiczki z karpia królewskiego zalewane gorącą oliwą ze
słodkimi, suszonymi pomidorkami, cebulką oraz przyprawami.
Antonii Świderski to bardzo
obiecujący kolarz. Zajął 1 miejsce
w Mistrzostwach Polski XCM Amatorów w 2020 r oraz zajął 2 miejsce
w Ogólnopolskich Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe 2020. To nie wszystko, ten
młody człowiek jest także laureatem
olimpiady historycznej, a także laureata „Ogólnopolskiego Konkursu Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Daniel Golubev trenuje
szermierkę w Grodziskim Klubie Szermierczym. W ostatnich
Mistrzostwach Polski Młodzików, z kolegami (Makary Mosak, Franciszek Kossut, Ignacy
Banasiak) wywalczył brązowy
medal drużynowy.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI
URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021 Wójta Gminy Żabia
Wola z dnia 23 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Żabia Wola
wyznaczony został zespół do spraw dostępności, w składzie:
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
– Andrzej Kfoczyński, inspektor,
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 858 27 00
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej
– Ewelina Radkiewicz, starszy inspektor,
ul. Wiejska 2f, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 858 27 00
Koordynator do spraw dostępności informacyjnokomunikacyjnej
– Dariusz Dąbrowski, Sekretarz Gminy,
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, tel. 46 858 27 00
Członek zespołu
– Małgorzata Reszka, inspektor
Wszelkie informacje na temat procedur obsługi
osób z niepełnosprawnością i dostępności Urzędu
można znaleźć w Biuletynie Informcji publicznej
Urzędu Gminy Żabia Wola.

BEZPŁATNA INFOLINIA „POMAGAMY”

Od 6 września, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
została uruchomiona nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców.
Pod numerem telefonu 800 800 605 oraz adresem mailowym
pomagamy@1815.pl dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać wsparcie doświadczonych
psychologów, pedagogów oraz prawników.
Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży,
w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem
epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej.
Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda
młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.
Po okresie izolacji z powodu pandemii wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami
i związanymi z tym emocjami. Dzieci niejednokrotnie są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony
rówieśników lub dorosłych. Wynikiem takiego zachowania stają się one coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą
mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę
i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia
pomocy dzieciom, ale również osobom dorosłym, opiekunom
i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi
nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca
pomocy będzie mogła ją otrzymać.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

BEZPŁATNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W GMINIE ŻABIA WOLA
Anna Pańczyk, Gabinet Stomatologiczny
ul. Warszawska 24, Żabia Wola
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ROMAN ANDRZEJ MAŁECKI
ZASŁUŻONY DLA GMINY ŻABIA WOLA

Proszę opowiedzieć coś
o sobie, o swoich korzeniach.
Moja rodzina od pokoleń
mieszka na terenie Gminy Żabia Wola, ja sam urodziłem
się w Żelechowie, zaskakując
moją mamę w czasie prac polowych. Jestem więc mocno
związany z naszą „małą Ojczyzną” i nigdy nie myślałem
o przeprowadzce.
Jako rdzenny mieszkaniec, co wspomina Pan
z sentymentem w tej gminie, czego już nie ma i czy można
byłoby to przywrócić?
Myślę, że zmiany są nieuniknione i potrzebne. Gmina powinna
iść z duchem czasu i dostosowywać się do aktualnych potrzeb
Mieszkańców. Oczywiście historię, pamięć o tym, co byłonależy
pielęgnować, by zachować ją dla naszych dzieci, wnukówi prawnuków. Ale moim zdaniem najważniejszy jest zrównoważonyrozwój.
Co pozytywnego według Pana zadziało się w gminie
w ostatnich latach? I co Pana zdaniem należałoby zmienić?
Współpracę z Urzędem Gminy zacząłem kilkanaście lat temu.
Pełniąc funkcję Sołtysa, przez 17 lat współpracowałem z pracownikami Urzędu Gminy, 14 lat byłem też Radnym. Wszystkie
te lata wspominam bardzo dobrze. Zawsze mogłem liczyć na
wsparcie władz Gminy i urzędników, aż się chciało przyjść do
Urzędu.
Nadal tak jest, pracownicy Urzędu i gminnych jednostek są
bardzo przyjaźni, pomocni. Radni Gminy oraz Sołtysi poprzednich kadencji w myśl zasady, że zgoda buduje zawsze starali się
wypracować kompromis, by jak najwięcej zrobić dla Mieszkańców. Środków zawsze brakowało, więc realizacja zadań często
znacznie odwlekała się w czasie, ale każdy to rozumiał.
Udało się wyremontować szkołę w Ojrzanowie, rozpocząć
rozbudowę OSP Żelechów, czy wybudować przedszkole w Żabiej Woli, a także kilka dróg ważnych dla Mieszkańców. I za to
poprzedniej Pani Wójt należą się podziękowania. Obecny Wójt
Piotr Rybka mimo, że minęły dopiero 3 lata już wiele zrobił dla
naszej Gminy. Urząd w ostatnim czasie pozyskał dużo środków
zewnętrznych, dzięki którym m.in. powstał Żłobek, rozbudowana została Strażnica OSP w Żelechowie oraz wyremontowano
kolejne drogi.
Pozostało jeszcze wiele do zrobienia - na rozbudowę czeka
szkoła w Skułach, trzeba przebudować wiele dróg, wykonać
oświetlenie, kanalizację. Z moich obserwacji wynika, że współpraca Wójta z Radą jest utrudniona, a to nie dobrze, bo tylko
współdziałanie, zjednoczenie i wypracowanie wspólnych kierunków działań pozwoli osiągnąć sukces. Mamy sympatyczną
Przewodniczącą Rady, fajnych Radnych, mam więc nadzieję, że
te relacje w końcu się poprawią.
Przez wiele lat był Pan Strażakiem OSP Żelechów. Co najlepiej wspomina Pan w strażackiej służbie?
Wspomnienia mam raczej dobre. Zawsze byłem bardzo zaangażowany w wyjazdy, uczestniczyłem w akcjach ratowniczo-

POZNAJMY SIĘ

-gaśniczych niezależnie od pory - w dzień, jak i w nocy. Oczywiście zdarzały się też ciężkie akcje, trudne sytuacje, podpalenia,
pożary łąk czy lasów. Jednak wszystkie wyjazdy zakończone
sukcesem, gdy udało się komuś pomóc lub zapobiec zniszczeniu
mienia dawały mi ogromną satysfakcję.
Cieszyłem się, że mogę pomagać. Z uwagi na wiek i stan zdrowia już od dawna nie uczestniczę w akcjach ratowniczo –gaśniczych, jednak nadal jestem honorowym członkiem OSP Żelechów i śledzę działalność naszej jednostki.
Skąd u Pana siły i energia na bycie społecznikiem?
Myślę, że to chyba kwestia mojej osobowości, wychowania,
pozytywnego podejścia do życia. Zawsze była we mnie taka
wewnętrzna energia, która mnie napędzała, motywowała do
działania. Pomagałem, bo lubiłem to robić, sprawiało mi to
przyjemność. Poczucie, że jestem potrzebny, że moje działania
przynoszą efekty dawało mi satysfakcję i siłę do pokonywania
kolejnych wyzwań. Na swojej drodze spotkałem wielu wyrozumiałych, chętnych do współpracy ludzi.
To właśnie owocna współpraca z Mieszkańcami, Radnymi,
pracownikami Urzędu Gminy „nakręcała mnie” i dawała dodatkowy napęd do działania. Pozytywne słowa, wsparcie oraz fakt,
że na wyborach sołeckich zawsze wybierano mnie jednogłośnie
na Sołtysa dawało siłę i nie pozwalało spocząć na przysłowiowych laurach. Nadal staram się aktywnie wspierać Mieszkańców, udzielać się społecznie, pomagać i angażować w działania
społeczno-kulturalne. Jestem w stałym kontakcie z Wiesławem
Dziewulskim pełniącym obowiązki Sołtysa Sołectwa Żelechów
i w miarę możliwości będę starał się mu pomagać, ale to do młodych świat należy.
Jakiej rady udzieliłby Pan obecnym sołtysom?
Funkcję Sołtysa Żelechowa pełniłem przez 17 lat, wycofałemsię z uwagi na stan zdrowia oraz po to, aby dać szansę osobommłodym, z nowymi pomysłami i energią. Swoje sołtysowanie
wspominam bardzo miło, zawsze mogłem liczyć na wsparcie
i zaangażowanie Rady Sołeckiej oraz Mieszkańców.
Oczywiście niekiedy Mieszkańcy, zwłaszcza osoby, które dopiero sprowadziły się na teren Gminy byli bardzo wymagający,
wręcz roszczeniowi, z czasem jednak zawsze udawało się znaleźć kompromis i zrozumienie. Większość osób chce współpracować, pomagać, angażować się. Trzeba tylko mieć pozytywne
nastawienie i się nie zniechęcać.
No i najważniejsze, należy pamiętać, że Sołtys, jako pośrednik
pomiędzy Mieszkańcami, a samorządem powinien współpracować z Urzędem Gminy, rozwiązywać problemy, pomagać zamiast „napuszczać” ludzi na Gminę. Bycie Sołtysem to zaszczyt,
dlatego nawet jeśli czasem jest ciężko, nie warto rezygnować
z pełnienia tej funkcji, nie można się poddawać.
Roman Andrzej Małecki – „wieczny samorządowiec”, od urodzenia mieszka niezmiennie w Żelechowie, prywatnie mąż (tejsamej kobiety od ponad 50 lat ;D), ojciec, dziadek trojga wnucząt
i dwojga prawnuków - największej radości jego życia. Przez 47
lat czynnie służył w jednostce OSP Żelechów (zasiadał też w Zarządzie, jako Gospodarz), wieloletni Sołtys Sołectwa Żelechów
(22.01.2004r.-04.02.2021r.) i Radny Gminy Żabia Wola (kadencje:
V, VI i VII). Zawsze niestrudzenie wspierał Urząd Gminy w kontaktach ze społecznością lokalną będąc pośrednikiem dbającym
o dobro Mieszkańców i zrównoważony rozwój Gminy.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA

30 września br. Gmina Żabia Wola podpisała umowę z firmą
Meteolab Sp. z o.o. na „Dostawę i montaż niezbędnych urządzeń
do wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie jakością
powietrza”.
Sensory pomiarowe do analizy parametrów jakości powietrza oraz wyświetlacze LED do ich prezentacji zamontowane zostaną na budynkach: Urzędu Gminy Żabia Wola oraz szkół pod-

KONTROLE PALENISK DOMOWYCH

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego przypominamy o całkowitym zakazie spalania odpadów komunalnych
w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu.
Odpadami są nie tylko plastikowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest
również m.in. spalanie drewna pokrytego farbami, elementów
mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp.
Wrzucanie odpadów do pieca przyczynia się do emisji trujących gazów i pyłów. Powstające zanieczyszczenia negatywnie
wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi.
Szkodliwość tych substancji dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw. Spalając odpady w piecach
trujemy siebie, sąsiadów, powietrze, wodę i glebę.

CORAZ MNIEJ AZBESTU W GMINIE
ŻABIA WOLA

Na początku października podpisana została umowa na „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola
w 2021 r.”. Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację zadania jest
firma PHU PIOTR Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie.
Obecnie azbest uważany jest za jeden z dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Najliczniejszym z produktów, które
go zawierają, jest eternit. Jedna płyta azbestowo-cementowa mie-
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stawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie. Czujniki, oprócz
pomiarów dobowego i godzinowego stężenia pyłów zawieszonych, będą rejestrowały również temperaturę, ciśnienie oraz
wilgotność. Dzięki aplikacji MeteoAlert dane z czujników można
będzie wyświetlić na urządzeniach mobilnych typu smartfon.
Zostaną one także udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www.zabiawola.pl Montaż urządzeń jest
jednym z elementów zadania pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia
Wola” finansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Dotacja
w kwocie 30 000 zł., co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych
realizacji przedmiotowego projektu. W ramach w/w zadania
przeprowadzona zostanie także kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświadomienie Mieszkańcom Gminy
Żabia Wola, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na ich życie
i zdrowie.
Jak mówi Wójt Gminy Piotr Rybka, do podjęcia decyzji o ustawieniu sensorów na terenie gminy zainspirowali go Mieszkańcy: Ireneusz Żymańczyk i Przemysław Gałązka.

Korzyści z takiego opalania są znikome, mogą za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Spalanie odpadów jest
wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł, a w skrajnych
przypadkach może zostać uznane za przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności.
Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów komunalnych prowadzone na terenie
Gminy Żabia Wola w związku z zapisami uchwały nr 115/20
Semiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020
r., w okresie jesienno - zimowym zostaną wzmożone.

ści w sobie do 13 proc. rakotwórczego azbestu, którego rozpad następuje po 20-50 latach od jej wyprodukowania.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie ale cienkie,
które przenikają do płuc i wbijają się w nie. Szkodliwe działanie
azbestu na organizm osoby oddychającej powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami może się ujawnić nawet po wielu latach.
Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną chorób układu
oddechowego tj. pylica azbestowa, łagodne zmiany opłucnowe, rak
płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. Podejrzewa się również, że azbest może
być przyczyną nowotworów krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika,
czy chłoniaków.
Zgodnie z zapisami Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032, przyjętego w 2009 r. wyroby zawierające azbest
powinny zostać usunięte do 2032 r. W ramach tegorocznej edycji
usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Żabia Wola
do końca października br. wyroby azbestowe usunięte zostaną
z 36 nieruchomości. Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Kwota dotacji przyznanej Gminie Żabia Wola wynosi
16 727,93 zł.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „UROCZY ZAKĄTEK W GMINIE ŻABIA WOLA”

11 października 2021 r. miało
miejsce rozdanie nagród w konkursie „Uroczy zakątek w gminie
Żabia Wola 2021 r.” .
W dniu 23 .09. 2021 r. Komisja
konkursowa w składzie: Witold
Czuksanow – przewodniczący,
Dariusz Dąbrowski – przedstawiciel Urzędu Gminy, Małgorzata
Kozicka – przedstawiciel Rady
Gminy Żabia Wola, Przemysław
Borowy – przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Monika Kozicka – przedstawiciel
społeczny mieszkańców, Aleksandra Liwińska – przedstawiciel
Domu Kultury oraz Izabela Lewandowska – przedstawiciel oraz
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli oceniali
zgłoszone do konkursu ogrody.
Po obejrzeniu wszystkich „uroczych zakątków” oraz burzliwej naradzie wyłoniono następujących zwycięzców: miejsce I
– ogród pana Piotra Ślęzaka, miejsce II – ogród pani Marty Grochowskiej oraz miejsce III – ogród państwa Mileny i Jana Stankiewiczów. Wyróżnienie otrzymali: Rafał Gąszczak, Agnieszka
Wasilewska, Katarzyna Bielińska-Woroniecka oraz Artur Kotwiński.
Wszystkim zwycięzcom gratulujem i zapraszamy za rok!!

SPRZĄTANIE ŚWIATA

17 września 2021 r. rozpoczęła się 28. edycja „Sprzątania Świata” - wspólnej dla
nas wszystkich lekcji poszanowania środowiska oraz
ograniczania wytwarzanych
odpadów. Tegoroczne hasło
kampanii brzmiało: „Myślę,
więc nie śmiecę”. Zapewne
każdy Mieszkaniec zapytany
o to wydarzenie nie tylko wie
czego ono dotyczy, ale też
sam brał czynny udział w którejś z minionych edycji jako uczeń, absolwent czy też rodzic.
Dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? Odpowiedź
jest prosta – bo nadal śmiecimy. I to w miejscach pięknych
z natury, gdzie zwykle szukamy wytchnienia od pracowitej codzienności. Tym bardziej niezbędna jest ekologiczna edukacja
prowadzona już od najmłodszych lat.
W tym roku nasza gmina zorganizowała sprzątanie terenów
wokół Szkół Podstawowych przez uczniów i nauczycieli, sprzątanie miejsc użyteczności publicznej wokół Domu
Kultury,
Urzędu
Gminy oraz Centrum Żabiej Woli
przez pracowników
Urzędu Gminy, pracowników Gminnego Ośrodka Po-

Ogród pana Piotra Ślęzaka zajął I miejse w naszym konkursie

mocy Społecznej oraz wolontariuszy,
pracowników Domu Kultury i Gminnej Biblioteki. Do akcji przyłączyli się
również mieszkańcy sołectw: Ciepłe,
Grzegorzewice, Huta Żabiowolska,
Kaleń, Musuły, Ojrzanów-Towarzystwo, Piotrkowice, Władysławów
i Żabia Wola.

MIEJSCA PRZYJAZNE DLA
ZWIERZĄT
Dbamy o wszystkich mieszkańców
naszej gminy, także o tych czworonożnych i skrzydlatych. Latem przy
Urzędzie Gminy z myślą o naszych
psich przyjaciołach ustawiliśmy miskę z wodą. W pobliżu parkingu przed
urzędem właściciele psów mogą zaopatrzyć się ponadto w torebki na
psie nieczystości. Nie zapomnieliśmy też o ptakach i owadach,
dla których przy Domu Kultury w Żabiej Woli zainstalowaliśmy
ceramiczne poidełko.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej święto wszystkich pracowników oświaty - upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Tegoroczna uroczystość odbyła się w Hali Sportowej w Szkole
Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie z udziałem: Wójta Gminy Piotra Rybki, Przewodniczącej Rady Gminy
Anny Filipowicz, Sekretarza Gminy Dariusza Dąbrowskiego, jak
również dyrektorów szkół i przedszkoli oraz dyrektorów gminnych jednostek. Obecni byli pracownicy Centrum Usług Wspólnych a także aktywni zawodowo oraz emerytowani pracownicy
oświaty.

ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELI
NAJLEPSZY UCZEŃ W GMINIE

31 sierpnia w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla najlepszego ucznia szkół podstawowych oraz aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla
nauczycieli naszych placówek oświatowych. Uroczystość została zorganizowana przez Centrum Usług Wspólnych w Gminie
Żabia Wola.
W obecności Piotra Rybki Wójta Gminy Żabia Wola i Dyrektorów placówek oświatowych, uroczyste ślubowanie złożyli oraz
odebrali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego:
• Agnieszka Bednarczyk-Jung - nauczyciel wspomagający
oraz wiedzy o społeczeństwie,
• Agnieszka Kłos - nauczyciel wych. przedszkolnego,
• Iwona Hałas - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
• Grzegorz Ozorowski - nauczyciel wspomagający.
Gratulacje z okazji nominacji do nagrody dla najlepszego
ucznia oraz życzenia dalszych sukcesów na ścieżce edukacji,
odebrali:

STYPENDIA SZKOLNE

Już po raz kolejny uczniowie z klas 4-8 z naszej Gminy otrzymali stypendia za dobre wyniki w nauce i osiagnięcia sportowe. Pierwsze przysługują uczniom, którzy mogli pochwalić się
średnią co najmniej 5,5 lub osiągnięciami w konkursach. Drugie
otrzymali uczniowie, którzy spełnili łącznie następujące kryte-
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Wydarzenie to było okazją do nagrodzenia nauczycieli,
którzy w szczególny sposób wyróżnili się w roku szkolnym
2020/2021. Nagrody Wójta otrzymali:
• Małgorzata Mikoda – nauczyciel języka polskiego szkoły
podstawowej w Ojrzanowie
• Elżbieta Żurawska – Witosińska – nauczyciel edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej Przedszkola Leśna Kraina
• Anna Wojtan – nauczyciel matematyki szkoły podstawowej w Józefinie
• Anna Cebula – nauczyciel świetlicy oraz wychowania do
życia w rodzinie szkoły podstawowej w Skułach
• Agnieszka Makowska – nauczyciel języka angielskiego
szkoły podstawowej w Ojrzanowie.
Ponadto wyróżnienia otrzymali dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola.
Po uroczystym wręczeniu nagród głos zabrała Dyrektor
Domu Kultury Aleksandra Liwińska. Dziękując za „trud godny
uszanowania” zaprosiła wszystkich na część artystyczną. Spotkanie uświetnił koncert: „Bułat Okudżawa - Najpiękniejsze Pieśni i Ballady” zespołu Piramidy. Ostatnim punktem obchodów
był pyszny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Żelechowie.
•

Jakub Jasiński - SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Józefinie,
• Andrzej Studziński-Samborski - SP im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie,
• Filip Marcin Jung - SP im. Marii Kownackiej w Skułach.
Nagroda dla najlepszego ucznia w roku szkolnym 2020/2021
została przyznana Jakubowi Jasińskiemu ze SP im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie.

ria: osiągnięcia sportowe, średnia co najmniej 4,0, bardzo dobra ocena z w-f oraz co najmniej dobra ocena z zachowania. Do
otrzymania stypendiów zakwalifikowane zostały 64 wnioski.
Łączna kwota wydatkowanych środków wyniosła 20 000 zł.

NASI ÓSMOKLASIŚCI

Na tle wyników powiatowych, wojewódzkich i krajowych
z egzaminu ósmoklasisty, Gmina 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 angielskiego. Najwyższe wyniki wśród
szkół naszej gminy uzyskała placówka w Ojrzanowie. Dziękujemy nauczycielom, uczniom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w szkole ponadpodstawowej!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JÓZEFINIE

W dniach 22-28.08 odbył
się czesko-polski wyjazd do
Dźwirzyna w ramach współpracy Gminy Żabia Wola razem z gminą Žabeň, która rozpoczęła się 8 lat temu. Wzięło
w nim udział 15 uczniów
SP im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie oraz 24-osobowa grupa uczniów z Czech.
Kąpiele, wycieczki po lądzie i morzu, dużo ruchu i zabawy - tak
można scharakteryzować tę wspaniałą integrację. Do tego praktyczna nauka języka angielskiego w jakże przyjemnych okolicznościach. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom z Czech za
wspólny czas i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję
naszych spotkań.
We wrześniu Szkoła Podstawowa w Józefinie przystąpiła po raz kolejny do ogólnopolskiej Akcji Narodowego
Czytania, tym razem ,,Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w jej przebieg.
W tym roku szkolnym bierzemy udział w 2 edycji Akcji #Tusz
do paki. Akcja ta ma na celu krzewienie wśród uczniów wiedzy
z zakresu recyklingu i ochrony środowiska oraz uwrażliwienie
na losy zwierząt.

SZKOŁA W OJRZANOWIE

Z radością informujemy, że projekt
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie „Geometryczni
odkrywcy” zgłoszony do programu MPOTĘGA organizowanego
przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Sieć, otrzymał wysokie noty i dofinansowanie w VIII edycji tego programu.
Dofinansowanie otrzymało tylko 161 projektów. Udział w projekcie ma zachęcić uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy, dzielenia się nią z kolegami i koleżankami oraz twórczego
spojrzenia na matematykę.

SZKOŁA W SKUŁACH

7 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości o dystrofii mięśniowej Duchenne’a. By okazać solidarność z osobami zmagającymi się z tą chorobą, cała społeczność
szkolna założyła ubrania w kolorze czerwonym.
5 października po raz pierwszy odbyła się u nas Olimpiada
Młodego Sportowca. Jej inauguracji dokonali Wójt Gminy Żabia
Wola Piotr Rybka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skułach
Dominika Brzezińska. Do udziału w zawodach przystąpili reprezentanci klas I-III ze szkół podstawowych w Józefinie, Radziejowicach i Skułach. Podczas zmagań zawodnicy zmierzyli się
m.in. z rzutami piłką do kosza, slalomem z piłką do siatkówki,
slalomem z piłką do ping ponga, czy biegiem w worku. Oprócz
zmagań konkursowych, zawodnicy mieli również czas na chwilę relaksu i zabawy oraz poczęstunek. W klasyfikacji generalnej
Olimpiady dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny ze Szkoły Podstawowej w Józefinie, a 3 miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Zmagania dostarczyły wszystkim
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uczestnikom wiele radości. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkie drużyny dostały dyplomy, a zespoły
zwycięskie puchary.

W nowym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w wielu
interesujących projektach, m.in. Zabawy symetrią, Statystycznie
młody człowiek, Angielskie Bajanie, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Bezpiecznego Puchatka, Kodowanie.
Od września na emeryturę przeszła pani Jolanta Głąb. Podczas wieloletniej pracy w naszej szkole dzieliła się z nami swoją
ogromną wiedzą, doświadczeniem, dobrą radą i uśmiechem.
Dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie oraz niezłomną wiarę
w uczniów.

PRZEDSZKOLE „LEŚNIA KRAINA”

Nasze przedszkole jak każdego roku realizuje szereg projektów. Tym razem na szczególne zainteresowanie zasługuje
przedsięwzięcie, które pozwoli na integrację społeczności naszej gminy pt. „Przedszkole łączy pokolenia”. Już rozpoczęliśmy
współpracę z Klubem Seniora ze Słubicy. Seniorzy odwiedzają przedszkole, by czytać dzieciom bajki i literaturę dziecięcą.
Przedszkolaki mają swoje pomysły jak odwzajemnić poświęcony czas Seniorom. Planują koncerty, upominki, wspólne gotowanie i wiele innych aktywności, które pozwolą na czerpanie
radości, wiedzy, satysfakcji z razem spędzonego czasu.
Ważne miejsce w naszej placówce zjamuje książka, której
poświecamy szereg zajęć. Powiedzenie „książka jest dobra na
wszystko” niech pozwoli dzieciom odkrywać świat, zabijać
nudę, rozwijać siebie i pokonywać słabości. Nauczyciele współpracują z Gminną Biblioteką Publiczną oraz pragną wzbogacić
i rozwijać Biblioteką Przedszkolną. Oczywiście ważnym elementem edukacji przedszkolnej są wycieczki - pierwszą w tym
roku szkolnym mamy już za sobą: zwiedzaliśmy Warszawę.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej i FB przedszkolnego, tam znajdą Państwo więcej informacji z życia przedszkola.
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SPORT I KULTURA

ZOSTAŃ
MOIM
OPIEKUNEM

ROZBIEGANA ŻABIA WOLA

Piękne tereny naszego regionu zachęcają do aktywności fizycznej, a w szczególności świetnie nadają się do biegania. Nic
więc dziwnego, że tegorocznej jesieni Żabia Wola była „rozbiegana”.

NABÓR TRWA OD 2.11.2021 DO 2.12.2021
PRZYJDŹ I WYPEŁNIJ DEKLARACJE!
WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.ZABIAWOLA.PL LUB POD TEL 46 858 27 29

.
FINISAZ
18

GODZ. 15:00

-

STANISŁAW KMIECIK

5.11.2021

*) Zajęcia odbywają się w Pracowni „Zapole” (Żabia Wola, ul. Polna 7)

NAZWA ZAJĘĆ

INSTRUKTOR
Dorota Dziekańska
Info tel.: 609 500 866
Julia Piwowarczyk
Info tel.: 503 032 923

AEROBIK
ZUMBA
BRYDŻ

WSTĘP WOLNY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŻABIEJ WOLI
ZAPRASZA NA FINISAŻ WYSTAWY
STANISŁAWA KMIECIKA
ARTYSTY MALUJĄCEGO
USTAMI I STOPAMI
SPOTKANIE Z ARTYSTĄ UŚWIETNI
WYSTĘP SKRZYPACZKI
AGATY BAUMEL

URZĄD GMINY ŻABIA WOLA
POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO PROGRAMU
SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 2021
NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA

WIEK

TERMIN ZAJĘĆ

dorośli

poniedziałek i środa,
19:00 – 20:00

dorośli

wtorek, 19:00 -20:00

1,5 l. – 2 l.
pow. 2 l.

poniedziałek i środa,
11:00 – 15:30
czwartek, 16:30 – 18:00
czwartek, 18:00 – 19:30
poniedziałek,
16:00 – 17:30
środa, 16:15 – 17:15
środa, 17:20 – 18:20
poniedziałek,
17:30 – 19:00
czwartek, 12:00 – 15:00
wtorek, 16:00 – 17:30
piątek, 16:00 – 17:30
poniedziałek i środa,
9:30 – 10:30
10:40 – 12:10

pow. 10 l.

wtorek, 15:00 – 18:00

Grupa samodzielna

dorośli

CERAMIKA*

Jolanta Czuksanow

od 7 l.
(dwie grupy)

DECOUPAGE

Małgorzata Kawalec

7 – 9 l.

KLASYKA-BALET

Sylwia Głowala -Leptacz

5 – 7 l.
8 – 10 l.

KREATYWNE SZYCIE

Małgorzata Kawalec

pow. 9 l.

KGW ŻABIA WOLA

Grupa samodzielna

dorośli

MALARSTWO I RYSUNEK

Jolanta Czuksanow

początkująca
zaawansowana

MALUCHOWO

Daria Kosiak - Migda

NAUKA GRY NA GITARZE + WOKAL
PATCHWORK

Jacek Łocz
Grażyna Rutkowska

dorośli

2. i 4. sobota miesiąca
9:00 – 12:00
poniedziałek,
16:30 – 18:00
wtorek i czwartek,
9:00 – 10:00

OPŁATA
(zł/mc)

u
instruktora
u
instruktora

bezpłatne
50
40
40
40
bezpłatne
50
50
50
100

RĘKODZIEŁO*

Jolanta Czuksanow

pow. 7 l.

ZAJĘCIA OGÓLNORUCHOWE

Sylwia Głowala- Leptacz

dorośli

SZACHY
TANIEC
NOWOCZESNY/MUSICAL
ZESPÓŁ „RADLANIE”

Mariusz Berdyga

od 7 l.

wtorek, 16:15 -18:15

40

Sylwia Głowala -Leptacz

7 – 9 l.
pow. 10 l.

czwartek, 16:00 – 17:00
czwartek, 17:00 – 18:00

40

7 – 9 l.

poniedz., 16:30 – 17:30

TAŃCE I ŚPIEWY NARODOWE,
LUDOWE I KLASYKA

ZESPÓŁ MUZYCZNO-WOKALNY
„WESOŁE RZĘPOŁY”
CHÓREK „BASTA”

Małgorzata Włoczkowska
i Agnieszka Pyra

40
bezpłatne

bezpłatne

pow. 9 l.

poniedz., 17:30 – 18:30

Marek Rejnowicz

od 12 lat
od 7 lat

środa, 15:00–17:00
piątek, 13:00-15:00

bezpłatne

Michał Haber

dorośli

piątek, 16:30 – 18:00

bezpłatne

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Rok akademicki 2021/2022 od 5 X 2021 - szczegóły w biurze Domu Kultury
Moderator:
pierwsza środa miesiąca
dorośli
bezpłatne
ŚRODA LITERACKA
Grażyna Rutkowska
10:30-12:00
Marek Rejnowicz
dorośli
wtorek, od 12:15
bezpłatne
ZESPÓŁ MUZYCZNY „DO RE MI RE”

ZESPÓŁ TEATRALNY UTW
„TRZECI DZWONEK”

Agnieszka Rybarczyk

dorośli

czwartek, 12:00 – 13:30

bezpłatne

Szczegóły dotyczące poszczególnych zajęć znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.dkzabiawola.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego grafiku w zależności od ilości zgłoszeń i frekwencji na zajęciach.
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KAMIEN
CZASU
11.11.2021

GODZ.12:00*
*Zbiórka o godz. 11:50

ODŚPIEWAJMY WPÓLNIE
HYMN , WMURUJMY KAPSUŁY CZASU!
Podobnie jak w ubiegłych latach, nasza Gmina włączyła się w ogólnokrajową
akcję „Niepodległa do hymnu”. 11 listopada zbieramy się o godz. 11:50 przed
Domem Kultury w Żabiej Woli, aby zabrzmiała najważniejsza polska pieśń
- Mazurek Dąbrowskiego. Mieszkańcy
wraz z przedstawicielami samorządu,
gminnych jednostek organizacyjnych
i instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych staną ramię w ramię by
uczcić Narodowe Święto Niepodległości
i oddać hołd bohaterom walczącym
o Niepodległą Ojczyznę.
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości zostaną połączone z innym, ważnym wydarzeniem – wmurowaniem sześciu kapsuł czasu, w których znajdą się
pamiątki przeznaczone dla przyszłych
mieszkańców naszych terenów.
Kapsuły zostaną zamknięte w „Kamieniu Czasu” w pobliżu zabytkowego
dworku. Będą zawierały przekaz dla
potomnych na temat zagadnień poświęconych: samorządowi, kulturze, oświacie i sportowi, a także lokalnej historii,

naszej codzienności i współczesnym
mieszkańcom Gminy Żabiej Wola.
Wszyscy, którzy zechcą podzielić się
z kolejnymi pokoleniami:
• zdjęciami (fotografie należy opisać na odwrocie),
• drobnymi przedmiotami,
• archiwalnymi dokumentami
• listami do potomnych (maks.
w formacie A5, zawierającymi np.
przemyślenia na temat tego, jaka
była i jak zmieniła się nasza Gmina, a także wyobrażenia i przewidywania, jak będzie wyglądała za
100 lat),
proszeni są o przyniesienie ich do Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli
w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r. do godz. 17:00.
Zachęcamy do włączenia się w tworzenie przekazu dla przyszłości i zapraszamy na uroczystość.
Inicjatorem stworzenia Kamienia Czasu jest Radny Gminy Żabia Wola Tomasz
Kujawa, wspierany przez Wójta Gminy
Piotra Rybkę, Dyrektora Domu Kultury
Aleksandrę Liwińską oraz Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej Izabelę
Lewandowską.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

02.10.2021 r. na terenie Domu Kultury w Żabiej Woli odbył
się kolejny (już szósty!) Bieg z Żabką. Na starcie pojawiło się
80 zawodników w wieku od 5 do 14 lat, próbujących swych sił
na dystansach od dwustu metrów do jednego kilometra. Najbardziej oblegane były biegi w kategoriach najmłodszych (5-8
lat). Niestety, uczestników biegów na najdłuższych dystansach
było niewielu – mamy jednak nadzieję, że w przyszłym roku
niestraszna będzie pogoda, a sprawność po okresie pandemii
zostanie rozbudzona i zarejestrujemy większą liczbę deklarujących swój aktywny udział w naszych biegach.

Natomiast 03.10.2021 r. OSP Skuły z myślą o miłośnikach biegania oraz nordic walking zorganizowało „7 Dychę Strażacką”.
Wszystkim Zawodnikom dziękujemy za udział, zaangażowanie
i dobrą zabawę i zachęcamy do dalszej aktywności bez względu
na porę roku!

GŁÓWNY
ORGANIZATOR:

STAROSTY
POWIATU
GRODZISK
MAZOWIECKI

WÓJTA
i RADY GMINY
˚ABIA WOLA

Organizacja zawodów jest wspóﬁnansowana ze Êrodków bud˝etu Gminy ˚abia Wola.
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