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Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,
Minęły 3 lata mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Żabia Wola. Nie był to łatwy okres,
wspólnie musieliśmy zmierzyć się z wieloma
wyzwaniami, a najtrudniejszym z nich okazał się czas pandemii. Koronawirus wywrócił
nasze codzienne życie do góry nogami, w tym
także samorządowe. Jednak dzięki zdobytemu
podczas dotychczasowych fal pandemii doświadczeniu bardzo liczę, że obecny sezon zimowy okaże się dla nas wszyskich łaskawszy.
Tym bardziej, że mamy już możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19, do czego Państwa
serdecznie zachęcam.
Koniec roku to dobry moment na podsumowania. Dlatego w grudniowym numerze biuletynu przygotowaliśmy zestawienie tego, co
wspólnym wysiłkiem osiągnęliśmy w ostatnim
roku w obszarach inwestycji, dofinansowań
i kulturze. Nie zapomnieliśmy także o zadaniach inwestycyjnych w ramach budżetu na
rok 2022. Szczególnie cieszę się z budowy kanalizacji, rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody
w Bartoszówce, rozbudowy szkoły w Skułach,
jak również rozwoju infrastruktury drogowej.
Ponadto polecam Państwa uwadze zagadnienie organizacji transportu zbiorowego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe”.
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Choć udało nam się tak wiele, przed nami
wciąż kolejne wyzwania i kolejny rok wytężonej pracy. Będziemy zabiegać o sprowadzanie
na nasz teren nowych inwestorów, skuteczne
aplikowanie o środki zewnętrzne, rządowe
i unijne w celu poprawy warunków życia w
naszej gminie. W tym zakresie planujemy m.in.
pozyskanie środków na projekt i rozbudowę
Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej
w Ojrzanowie oraz na zakup wozu bojowego
dla OSP Żelechów.
Na zakończenie proszę, by w tym szczególnym przedświątecznym okresie wspierali
Państwo potrzebujących, przyłączając się do
takich akcji jak „Podziel się gwiazdką”, „Szlachetna paczka” czy „Akademia przyszłości”. Piszemy o nich na kolejnych stronach.
Piotr Rybka,
Wójt Gminy Żabia Wola
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BUDŻET NA ROK 2022

FINANSE

wania w gminie. Wydatki inwestycyjne na 1 stycznia 2022 roku
będą wynosiły ponad 18 mln zł, czyli 25% budżetu. Gmina ciągle składa wnioski o kolejne dofinansowania, co powoduje, iż
w ciągu roku wartość inwestycji wzrasta. Na 1 stycznia 2021
plan wydatków inwestycyjnych gminy wynosił 4,5 mln zł, a na
dzień pisania artykułu 17,5 mln zł. Zauważyć należy, że wydatki
w kwocie 15,6 mln zł to przypadająca na 2022 rok kwota zapłaty za część zadań wieloletnich. Na realizację części z nich gmina
już podpisała umowy. Na realizację pozostałych umowy zostaną podpisane w 2022 roku z terminem realizacji do roku 2023,
a nawet 2024. Takie działanie i ujmowanie danych w budżecie
jest wyrazem kontynuacji przyjętej przez Radę Gminy i Wójta
koncepcji rozwoju gminy.
Rozdysponowanie finansów gminnych z podziałem na rodzaje działalności obrazuje załączony wykres.

Budżet Gminy Żabia Wola na rok 2022, wg wersji wypracowanej przez Wójta i Radnych na dzień 7 grudnia 2021 r., kształtuje
się następująco:
• Dochody Gminy – 57.850.514,92 zł
• Wydatki Gminy – 72.263.565,38 zł
W chwili pisania artykułu uchwała budżetowa nie została
podjęta, zatem mogą jeszcze pojawić się zmiany powyższych
kwot.
Na planowane dochody składają się m.in. wpływy w kwotach:
16,6 mln zł z tytułu udziałów gminy w dochodach z PIT i CIT; 7,5
mln zł z tytułu subwencji; 12,5 mln zł z tytułu dotacji na zadania
bieżące gminy; 2,5 mln zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne; 10,7 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. Zauważyć
należy, iż dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ zaplano738 395,96
wana została w kwocie pokrywającej świadczenia do maja. Od
dnia 1 lutego 2022 roku wnioski o przyznanie świadczenia na
kolejne okresy będzie przyjmował ZUS.
Dochody gminy z podziałem wg rodzajów przedstawia załą25021 490,00
czony wykres.
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Bożena Kot,
Kierownik Referatu RS
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INWESTYCJE

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

W dniu 30 listopada 2021 r. zakończył się nabór wniosków w ramach
programu „Laboratoria Przyszłości”.
Mamy przyjemność poinformować, że wszystkie szkoły z terenu Gminy Żabia Wola otrzymały
maksymalne wsparcie na zakup nowoczesnego sprzętu. Łączna
kwota otrzymanych środków wynosi aż 298.100,00 zł.
Dzięki pozyskanym funduszom jeszcze w tym roku zostanie
zakupiona większa część sprzętu m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami, skanery 3D, stacje lutownicze, kamery przenośne,
statywy, mikrokontrolery z czujnikami oraz wiele innych.

DOFINANSOWANIE DLA OSP

W czerwcu br. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pomoc finansową w formie dotacji
celowej na remont budynku OSP w Skułach. Zgodnie ze złożonym
wnioskiem wyremontowano pomieszczenie garażu poprzez skucie istniejącej posadzki, odizolowanie, ocieplenie i utwardzenie powierzchniowe posadzki oraz zamontowanie odpływu liniowego.
Koszt remontu budynku wyniósł 16.900 zł .
5 listopada Wójt Gminy Żabia Wola wraz z przedstawicielem
firmy DELTASERVICE przekazał strażakom nowy sprzęt służący
zapobieganiu miejscowym zagrożeniom. OSP Żelechów otrzymało
motopompę MAMUT, pompę SR 20 PC, aparat powietrzny z maską
i butlą kompozytową. Natomiast do OSP Skuły przekazany został
rozpieracz kolumnowy z przedłużkami oraz dwie podpory stabilizacyjne. Wartość zakupionego asortymentu to 82 458, 74 zł.
Realizacja projektów możliwa była dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2021” i „MAZOWIECKIE STRAŻNICE
OSP-2021”.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

O najważniejszych inwestycjach w minionym roku kierownik
Referatu Inwestycji Renata Kosińska:
OŚWIETLENIE ULICZNE
Gmina Żabia Wola modernizuje wysłużone oświetlenie uliczne przy drogach powiatowych oraz części dróg gminnych.
Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu z WFOŚiGW
w Warszawie Gmina podpisała kontrakt na wymianę 270 szt.
opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED. Oprawy
typu LED charakteryzują się znacznie większą efektywnością
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BUDOWA KANALIZACJI

Z początkiem grudnia br. podpisana
została umowa na realizację zadania pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości
Osowiec”. Budowa będzie przebiegać
w dwóch etapach.
Etap I obejmuje budowę kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola
– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Osowiec, o długości ok. 1164,60 mb w lokalizacjach:
ul. Rysia – 220 mb, ul. Puchaczy – 130 mb, w części ul. Zawiła –
585 mb, ul. Wesoła – 9,6 mb, ul. Mazowiecka – 220 mb.
Etap II przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej
sieci kanalizacyjnej i na jej podstawie prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,
o długości ok. 920 mb w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w miejscowości Osowiec w ulicach: Podleśna, Spokojna (od włączenia
ul. Dworskiej do nr 8 w ul. Spokojnej), Falista (na odcinku od ul.
Dworskiej do ul. Łanowej), oraz budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz włączenie
do sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w etapie 1 o długości ok.
9515,40 mb w lokalizacjach, ulicach: Zawiła, Kątowa, Wesoła,
Strumykowa, Zapolska, Trawiasta, Promyk Słońca, Nutki, Złota,
Słoneczna Polana, Konarowa, Gruntowa, Mazowiecka, Parkowa,
Parceli, Cienista o łącznej długości 5335,40 mb oraz w ulicach:
Dworska, Modrzewiowa, Przy Lesie, Pod Gruszą, Falista, Wspólna, Niska, Liściasta Uroczysko, Kręta, Mazowiecka, Sarmacka,
Książęca o łącznej długości 4180,00 mb. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe MELIOREX Sp.
z o.o. Zakończenie inwestycji przewiduje się na styczeń 2024
roku.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 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 - poprawawarunków
bytowych mieszkańców gminy”
energetyczną oraz mniejszą awaryjnością. Ponadto zapewniają lepsze parametry użytkowe, w szczególności w zakresie
strumienia i barwy produkowanego światła. Zakres inwestycji obejmuje wymianę opraw oświetleniowych w miejscach
szczególnie ważnych dla mieszkańców, tj.
bezpośrednio sąsiadujących z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, a także
przy drogach, na których występuje duże natężenie ruchu.
Gmina Żabia Wola wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców przyjęła uchwałę o wprowadzeniu Funduszu Sołeckie-
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go - wyodrębniając w budżecie gminy środki finansowe, które
są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć
służących poprawie warunków ich życia. Dzięki temu poszczególne sołectwa wnioskujące o budowę oświetlenia ulicznego,
sukcesywnie wzbogacają się o wnioskowaną infrastrukturę.
W roku 2021 rozpoczęły się realizację kontraktów związanych z rozwojem infrastruktury oświetlenia ulicznego w kilku
miejscowościach. W sołectwie Wycinki Osowskie zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie energooszczędnego
oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej ul. Mazowieckiej w miejscowości Wycinki Osowskie. Inwestycje swoim zakresem obejmowały budowę 9 szt. nowych latarni ulicznych
z oprawami oświetleniowymi typu LED z regulatorem mocy.
W sołectwie Władysławów, przy ul. Przejazdowej w ramach
etapu I wybudowane zostały 4 latarnie uliczne z oprawami
oświetleniowymi typu LED z regulatorem mocy. Sołectwo Zaręby, w ramach kontynuacji rozbudowy oświetlenia ulicznego ul.
Kasztanowej wzbogaciło się o 5 latarni ulicznych z energooszczędnymi oprawami LED posiadającymi regulator mocy.
DROGI
W bieżącym roku zrealizowaliśmy trzy
inwestycje drogowe o znaczeniu strategicznym. Pierwszą z nich była przebudowa ponad sześciuset metrowego odcinka
ulicy Folwarcznej w Musułach. Przebudowa tego odcinka zapewniła ciągłość
nawierzchni z masy bitumicznej ulicy
Folwarcznej na całej długości, począwszy
od połączenia z drogą powiatową ul. Mazowiecką aż do połączenia z drogą gminną ul. Grodziską. Dzięki tej inwestycji otworzył się dogodny szlak komunikacyjny dla Mieszkańców Musuł
oraz ościennych miejscowości. Przebudowany fragment zyskał
nawierzchnię z masy bitumicznej, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy komfortu użytkowania drogi.
Drugą w kolejności zrealizowaną inwestycją drogową była przebudowa ulicy
Suchodolskiej w miejscowości Ojrzanów.
Na odcinku o długości około trzystu pięćdziesięciu metrów wybudowano drogę z
warstwą wierzchnią z masy bitumicznej.
Przed przebudową w tym miejscu warstwę wierzchnią drogi stanowiło kruszywo. Strategiczność inwestycji polega na
poprawie warunków komunikacji pomiędzy miejscowościami
Ojrzanów oraz Zaręby. Docelowo planuje się połączenie tych
miejscowości szlakiem drogowym z nawierzchnią bitumiczną,
rozciągający się od drogi publicznej ul. Kresowej w Ojrzanowie
do drogi wewnętrznej ulicy Zięby w Zarębach.
Trwa przebudowa niespełna kilometrowego odcinka drogi
publicznej ulicy Chełmońskiego w Bieniewcu. W miejsce wyeksploatowanej konstrukcji drogi podatnej na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie warunków atmosferycznych wbudowana zostanie zupełnie nowa konstrukcja, zwieńczona warstwą
ścieralną z betonu asfaltowego.
Biorąc pod uwagę duże natężenie ruchu na przedmiotowej
drodze podyktowane strategiczną lokalizacją drogi, będącej
jednym z głównych szlaków przejazdu w stronę Grodziska Mazowieckiego, przebudowę realizuje się w oparciu o rozwiązania
projektowe zapewniające dużą trwałość konstrukcji. Oprócz nowej nawierzchni, w trosce o bezpieczeństwo pieszych w ciągu
drogi powstaje chodnik z kostki betonowej.

INWESTYCJE

INWESTYCJE LINIOWE
Rozpoczynamy budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec. Zadanie to przyczyni się do znacznej poprawy
dostępności infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Osowiec. W dniu 08.12.2021 r. podpisany został kontrakt na realizację inwestycji. W tym dniu przekazano również wykonawcy
teren budowy.
MIAS
W 2021 roku zrealizowano zadania
współfinansowane ze środków MIAS
w następujących sołectwach:
Sołectwo Musuły, gdzie wybudowany
został plac zabaw z piaskową bezpieczną
nawierzchnią. W skład placu zabaw wchodzą następujące zabawki: zjeżdżalnia,
ścianka wspinaczkowa, bujawka na sprężynie, huśtawka wagowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi
ławką z oparciem oraz koszem na śmieci z daszkiem.
Sołectwa Osowiec, Siestrzeń, Żelechów, gdzie wybudowane zostały
perony przystankowe o nawierzchni z kostki betonowej, na których
zamontowano przeszklone wiaty
przystankowe z ławkami.
Sołectwo Wycinki Osowskie,
gdzie wybudowany został odcinek
oświetlenia ulicznego ul. Mazowieckiej, który stanowi kontynuację realizowanego przez Gminę projektu
budowy oświetlenia ul. Mazowieckiej w Wycinkach Osowskich.
Sołectwo Grzegorzewice, gdzie wybudowano trasy nordic
walking mającą na celu zachęcenie mieszkańców do ruchu.
W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane tablice
informacyjne, zakupione kijki do ćwiczeń Nordic Walking oraz
kamizelki odblaskowe.
Sołectwo Piotrkowice, gdzie zadbano o ład przestrzenny.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano fotopułapki, tablice zakazujące wyrzucanie śmieci, tablice informacyjne o występowaniu zwierząt pod ochroną przy zachowaniu ładu przestrzennego.
INWETYCJE KUBATUROWE:
- Modernizacja elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Żabiej
Woli polegająca na odnowieniu elewacji o powierzchni ok. 730
metrów kwadratowych, w tym ok. 130 metrów kwadratowych
cokołu wykonanego w technologii tynku mozaikowego.
- Modernizacja dachu budynku socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu, polegająca na poprawie szczelności zadaszenia
i usprawnieniu odprowadzania wody z jego powierzchni.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły.
- 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
POZOSTAŁE INWETYCJE
Zakup i montaż platformy schodowej w Szkole Podstawowej
w Ojrzanowie oraz remont podjazdów w budynkach Ośrodka
Zdrowia i GOPS zwiększyły komfort osób z niepełnosprawnością korzystających z tych obiektów.
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ROK 2021 W ŻABIOWOLSKIEJ
KULTURZE

Jak dyrektor oraz pracownicy Domu Kultury wspominają miniony rok w żabiowolskiej kulturze:

Nowy rok rozpoczęliśmy wspaniałym Koncertem Noworocznym z udziałem wokalistki i aktorki Doroty Kołodziej oraz Golden Gate String Quartet. Wydarzenie to w sieci internetowej
spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Z naszej oferty dla
dzieci i młodzieży, zorganizowanej (również online) w czasie
ferii zimowych, skorzystała duża liczba młodych Żabiowolan.
Dzień Babci i Dziadka za pośrednictwem mediów internetowych uczciły małym koncercikiem Wesołe Rzępoły.
Koncert na Dzień Kobiet mogliśmy zorganizować już w formie hybrydowej, z czego skrzętnie skorzystaliśmy, zapraszając
pierwszych widzów do wspólnej zabawy przy światowych
szlagierach
wyśpiewanych
przez Martę Bizoń i doskonałych kabaretowych monologach
w jej wykonaniu.
Wielkanoc, dzięki
konkursowi
plastycznemu na
„Palmę Wielkanocną” przywitaliśmy
w pięknej, tradycyjnej dekoracji, co
widać na załączonym zdjęciu.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy tylko
online, poprzez nagranie minispektaklu „Witaj Majowa Jutrzenko” (który wciąż można obejrzeć za pośrednictwem kanału
Youtube), w wykonaniu aktorów-amatorów z naszej grupy teatralnej - Trzeci Dzwonek.
Pierwsze, bezpośrednie spotkania Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (UTW) ruszyły pod koniec maja. Zaczęliśmy wykładem
profesora Mariana Pokropka, właściciela i kustosza Muzeum
Sztuki Ludowej w Otrębusach, którego zbiory prezentowaliśmy
wielokrotnie w naszej żabiowolskiej galerii.
Tegoroczne wystawy zdominowała sztuka patchworku. Dzięki dobrej współpracy ze Stowarzyszeniem Polskiego Patchworku mogliśmy prezentować kolejne, piękne prace zgrupowane
tematycznie: „Kwiaty” (w miesiącach V- VI), „Z mchu i paproci”
(VIII-IX), „Bolesławiec” (XII).
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Jeszcze w maju świętowaliśmy
coroczny
Gminny Dzień Dziecka
z udziałem zaproszonych i naszych „domokulturowych”, rozśpiewanych i roztańczonych
artystów (Wesołe Rzępoły, Radlanie).

W dniach 21-22 maja
odbył się kolejny, XI Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Żabia Wola,
w którym wzięło udział
blisko 130 zawodników,
walczących o miano najlepszych w trzech kategoriach wiekowych.

Czerwiec przywitaliśmy
konkursem recytatorskim
„Polska poezja i proza XIX
w.”, w którym jurorką była
między innymi Laura Łącz.
Kolejny rok akademicki
UTW zakończyliśmy wycieczką do Radomia, podczas której zwiedziliśmy między innymi Muzeum Jacka Malczewskiego i Muzeum Wsi Radomskiej.
Koniec czerwca, to
coroczny Festyn Żabiowolski, a w nim wiele
atrakcji artystycznych
i szczególne wydarzenie:
uhonorowanie dwóch
zasłużonych obywateli
naszej gminy: Andrzeja Jendrycha i Romana
Małeckiego. Godna zaznaczenia jest również, mająca miejsce w tym samym czasie,
promocja nowego wydawnictwa Domu Kultury; „Twórcy naszych ziem – artyści amatorzy”, zawierającego biografie i prace
naszych nietuzinkowych mieszkańców: Piotra Olszaka i Stanisława Stepokury.
Na szczególne miejsce
zasłużyła w tym roku wakacyjna oferta dla dzieci
i młodzieży. Pierwszy tydzień wakacji spędziliśmy
wycieczkowo (Nieborów,
Julinek, Żelazowa Wola,
Niepokalanów, Magiczne
Ogrody w Trzciance), a kolejny stacjonarnie - z dużą ilością zajęć do wyboru: malarstwo,
teatr, pantomima, sztuki cyrkowe, ceramika. Kolejne tygodnie
wakacji, to atrakcyjne zajęcia, teatrzyki i koncerty w Strefie Relaksu współorganizowane z Gminną Biblioteką Publiczną.
1 sierpnia, wspominaliśmy
powstańczy zryw mieszkańców
Warszawy, śpiewając przed Domem Kultury „Niezakazane piosenki”.
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17 sierpnia przeżyliśmy
wyjątkową wizytę Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Minister
Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, którzy
w ramach Pikniku Rodzinnego promowali program
Rodzina 500+ i Senior+.

Wakacje zwieńczyliśmy 29 VIII, corocznym
Świętem Chleba – wydarzeniem, w którym
aktywnie uczestniczyły
najbardziej zintegrowane (dzięki pracy Sołtysów i Radnych) sołectwa
naszej Gminy. Szczególnie istotnym elementem
tegorocznego Święta Plonów, była pierwsza w naszej gminie
Msza Święta Polowa, którą celebrował ksiądz Jerzy Król z parafii w Żelechowie.
W dniach 1-4
września wyruszyliśmy na trzykrotnie
przekładaną
(w związku z pandemią), wycieczkę
„W klimatach czesko-austriackich”.
Jej realizacja udała
się w 100 % i przyniosła piękne widoki, niezapomniane doznania smakowe i estetyczne oraz duży ładunek historii.
2 października – odbył się kolejny, już VI Bieg z Żabką, jak
zwykle wymagający logistycznej ekwilibrystyki i pełen sportowych emocji.
Jeszcze we wrześniu mogliśmy zagościć
w „Baśniowej Krainie”, którą na płótnach wyczarowała nam Aleksandra Stencka, a cudownych dźwięków w wykonaniu tejże artystki,
mogliśmy wysłuchać podczas koncertu wokalnego uświetniającego finisaż wystawy „Dotyk
Baśniowej Krainy” w dniu 22 X.
Październik obfitował w artystyczne wydarzenia, których doświadczaliśmy za sprawą Operobusa zawożącego nas do Warszawskiej Opery Kameralnej na brawurowe przedstawienia:
Maria de Buenos Aires (8 X), Tango z Placido Domingo (12 X),
Nocny Dzwoneczek i Tłusty czwartek (20 X).
Gminny Dzień Edukacji Narodowej (14 X) został zorganizowany w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie.
Na zaaranżowanej w sali gimnastycznej scenie, po części oficjalnej wystąpił świetnie przyjęty zespół „Piramidy”, z nostalgiczną,
głęboką poezją Bułata Okudżawy. Nowe i stare aranżacje znanych utworów, porywały do wspólnego śpiewania nauczycielską brać.
15 X wróciliśmy wspomnieniami do naszego wspaniałego
rodaka, Świętego Jana Pawła II.
W kolejną rocznicę Jego wyboru na
Stolicę Piotrową przygotowaliśmy
„Wieczór papieski” w wykonaniu

KULTURA

zespołów „Trzeci dzwonek” i „DoReMire”. Ze spektaklem tym,
gościliśmy również w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie
(26 X) i w Mszczonowskim Ośrodku Kultury (22 XI).
11 XI uczciliśmy
Święto
Odzyskania Niepodległości.
W samo południe
wspólnie
odśpiewaliśmy Hymn Narodowy – Mazurek
Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiego projektu „Niepodległa do Hymnu”. Po hymnie licznie przybyli
mieszkańcy uczestniczyli w uroczystości, której inicjatorem był
Radny Gminy - Tomasz Kujawa. W Głazie Pamięci zostały zamurowane Kapsuły Czasu z informacjami z dnia teraźniejszego
i przeszłości naszej Gminy i Powiatu.
W dniu 18 XI odbyła się wycieczka do Muzeum
Marszałka Józefa
Piłsudskiego doskonale wpisująca
się w świętowanie
rocznicy odzyskania niepodległości. Z samego rana
wyruszyliśmy do Sulejówka, na spotkanie z naszą historią bogatą w dramatyczne i tragiczne, ale również wzniosłe i budujące
wydarzenia.
Kolejne spotkanie w Domu Kultury, miało zupełnie współczesny charakter. 26 XI zaprosiliśmy naszych mieszkańców na
monodram w wykonaniu Angeliki Olszewskiej „O co biega kobietom”. Ten z wielkim profesjonalizmem i dynamiką odegrany
spektakl wzbudził wśród publiczności sporo emocji i dyskusji
o dzisiejszym, zabieganym świecie.
Grudzień to tradycyjnie czas Świętego Mikołaja, którego zaprosiliśmy do Maluchowa, a mikołajowe słodycze trafiły również do uczestników naszych zajęć artystycznych. Spotkania
opłatkowe zostały znacznie ograniczone, ale jeśli warunki epidemiczne pozwolą, seniorzy będą mieli swoje przedświąteczne
kolędowanie 16 XII.
Rok 2021 będziemy żegnać (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli) plenerowym Koncertem Sylwestrowym, który odbędzie
się na tarasie przed Domem Kultury w godz. 22.00 – 0.30. - zapraszamy i życzymy udanej zabawy i dynamicznych pląsów!
A co czeka nas w Nowym Roku:
• 14 stycznia – godz. 18.30 – Rodzinne Kolędowanie,
• 15 stycznia – godz. 17.00 - wyjazd Operobusa na
spektakl „Kwartet”,
• 21 stycznia – godz. 18.30 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka,
• 27 stycznia, godz. 10.30 – Jasełkowe zmagania,
• W dniach 31 I – 4 II – Wycieczkowe Ferie dla uczniów
Szkół Podstawowych.
Życząc spokojnych, zdrowych Świat Bożego Narodzenia
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022, zapraszamy
Mieszkańców naszej Gminy do udziału w proponowanych przez
Dom Kultury zajęciach i wydarzeniach.
Dyrektor Aleksandra Liwińska
i Pracownicy Domu Kultury w Żabiej Woli
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GMINNA BOBLIOTEKA PUBLICZNA

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA
W tym roku pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Żabiej Woli postanowili wyłonić
i nagrodzić największych miłośników książek.
Konkurs na Najlepszego Czytelnika został podzielony na trzy etapy tj.: etap I - Najlepszy
Czytelnik I kwartału 2021 r., etap II - Najlepszy Czytelnik Wakacje 2021 r. oraz etap III
- Najlepszy Czytelnik 2021 roku. Nagrody dla osób najczęściej
wypożyczających pozycje książkowe z bibliotecznego księgozbioru, przyznawane były w trzech kategoriach wiekowych: 2045 lat, 45-60 lat oraz 60+.
I etap konkursu rozstrzygnięto w marcu, jego laureaci w poszczególnych kategoriach wiekowych to: Rafał Bałchanowski
(46 wypożyczeń), Iwona Piotrowska (36 wypożyczeń) oraz
Małgorzata Gajda (51 wypożyczeń).
Zwycięzcami II etapu konkursu zostali Jacek Ludwiszewski
(38 wypożyczeń), Iwona Piotrowska (31 wypożyczeń,) oraz Mirosława Wodnicka (25 wypożyczeń).
Najlepsi Czytelnicy 2021 roku zostaną wyłonieni na początku stycznia 2022 r. Ciekawe kto tym razem zdobędzie nagrody
książkowe przygotowane przez naszą bibliotekę?

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, odbywającego się
w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” GBP
w Żabiej Woli przygotowała liczne atrakcje w formie online. Najmłodsi czytelnicy mogli obejrzeć dwa teatrzyki: „W pracowni
Ambrożego Kleksa” oraz „Madagaskar Pana O – na tropie króla
Juliana” w formie nagrań zamieszczonych na stronie placówki,
zaś starsi koncert Kuby Michalskiego „Do kraju tego…”.
Na naszym profilu Facebook’owym zorganizowaliśmy również konkurs ”Z biblioteką za pan brat, z książką zwiedzisz cały
świat”, który wymagał od czytelników refleksu oraz znajomości
topografii gminy.
NARODOWE CZYTANIE

W czasie tegorocznej edycji
akcji „Narodowe
czytanie”
zaprosiliśmy
mieszkańców
do wspólnego
czytania Gabrieli Zapolskiej pt.:
“Moralność pani
Dulskiej”. Fragmenty utworu
odczytali harcerze z 8 Skulskiej WDH „Leśni Ludzie”, wspierani
przez jedną z czytelniczek – Emilię Kowalską. O autorce książki w kilku słowach opowiedział Wójt Gminy Żabia Wola Piotr
Rybka. Przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Grupy
Teatralnej „Trzeci Dzwonek” przygotowały natomiast krótką
scenkę z utworu, która była swoistą „wisienką na torcie” w programie wydarzenia.

KONKURS „UROCZY ZAKĄTEK W GMINIE ŻABIA WOLA”
W październiku odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w pierwszym ogrodniczym konkursie w naszej gminie.
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Ogrody, które najbardziej zachwyciły Komisję Konkursową należą
do: Piotra Ślęzaka, Marty
Grochowskiej oraz Mileny i Jana Stankiewiczów.
Wyróżnienia za swoje
urokliwe zielone zakątki
otrzymali także: Rafał Gąszczak, Agnieszka Wasilewska, Katarzyna Bielińska-Woroniecka oraz Artur Kotwiński.

WYDARZENIA 2021
Pomimo obostrzeń związanych z pandemią, bieżący rok
w żabiowolskiej bibliotece był bardzo intensywny. Jak co roku
placówka angażowała się w wydarzenia społeczno-kulturalne
organizowane na terenie gminy m.in. w „Piknik z pszczółką”,
„Wielki Piknik: Miasteczko Rodzina 500+”, „Święto Chleba”
(biblioteka przygotowała dla mieszkańców warsztaty „Domowe SPA”) oraz gminne obchody Dnia Niepodległości, połączone z wmurowaniem kapsuł czasu (wydarzenie było okazją
do stworzenia pierwszego egzemplarza biuletynu placówki
„Z pamiętnika… bibliotekarza” umieszczonego w jednej z kapsuł). Zbiory biblioteczne zostały wzbogacone o kolejne nowości wydawnicze dla spragnionych czytania książkoholików. Nie
zabrakło także konkursów, teatrzyków, spotkań autorskich oraz
warsztatów.
Z okazji Dnia Dziecka biblioteka zaprosiła najmłodszych czytelników na „Spotkanie z afrykańską przyrodą” poprowadzone
przez Roberta Gondka.
W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy bezpłatne „Warsztaty
z Biblioteką”. Uczestnicy zajęć, odbywających się w Strefie Relaksu, uczyli się trudnej sztuki splatania makram, tworzyli swoje pierwsze lasy w słoikach oraz brali udział w lekcjach tańca
nowoczesnego. Ponadto w okresie wakacyjnym na nasze zaproszenie, scenę Domu Kultury dwukrotnie odwiedził teatrzyk Maska. Artyści zaprezentowali spektakle: „Kto w bibliotece gości
i kradnie mądrości” oraz „Ekologia z Alicją i Kapelusznikiem”.
Niestety październik zakończył się dla
nas bardzo smutną wiadomością. Dnia
29 października odeszła od nas śp. Halina
Krajewska, długoletni Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. Kobieta
niezwykle pogodna, ciepła i życzliwa. Pasjonatka słowa pisanego, oddana swojej pracy
i bliskim. To dzięki Niej nasza placówka jest
tak prężnie działającą instytucją. My tylko kontynuujemy Jej
dzieło. Pani Halinko, będzie nam Pani bardzo brakowało.
W listopadzie gościem Biblioteki był Stanisław Kmiecik - wspaniały artysta, wzięty malarz, samouk. Ten wyjątkowy twórca urodził
się bez rąk, co nie przeszkodziło Mu jednak
w prowadzeniu auta, strzelaniu z karabinu,
czy też malowaniu. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko porozmawiać z artystą, ale także
zobaczyć w jaki sposób powstają jego dzieła.
W grudniu Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty z plecenia makramowych bombek oraz robienia stroików świątecznych.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim Zaczytanym i Zaczytanym trochę inaczej, zdrowia,
szczęścia i pomyślności na nadchodzący 2022 rok. Oby nie był
gorszy niż 2021!
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zostaną skierowane przez ul. Daleką w Grodzisku Mazowieckim
koło Starostwa Powiatowego i Szpitala. Poprawi to dostępność
Szpitala i obiektów użyteczności publicznej dla Mieszkańców.
Od Nowego Roku zmienią się także godziny odjazdów - Zwiększy się częstotliwość kursowania wszystkich linii. Autobusy linii
30 i 31 będą w dni robocze jeździć co 30 min, a 32 i nowa linia
33 co 60 min. Oznacza to, że pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Kalenią na wspólnym odcinku trasy linii 31, 32 i 33 autobusy w dni robocze będą jeździć w równych odstępach co 15
minut. Autobusy linii 31 będą kursować na podstawowej trasie
Grodzisk Mazowiecki – Żabia Wola – Petrykozy. W celu wyeliminowania pomyłek pasażerów, autobusy dotychczasowej linii 32
odjeżdżające z Dworca PKP w Grodzisku Mazowieckim w kierunku Adamowizny i Żabiej Woli będą od 1 stycznia oznaczone
jako kursy skrócone linii 31 „do Żabiej Woli”. Po przyjeździe do
Żabiej Woli autobusy te zmienią numer i pojadą dalej po trasie
linii 32. Uruchomiona zostanie nowa linia 33, która w znacznej
części będzie pokrywać się z linią 32 (nie będzie podjeżdżać do
Zarąb i na ul. Tarczyńską w Ojrzanowie, za to będzie kursować
ul. Krakowiańską i ul. Nad Lasem łącząc bezpośrednio tą część
Żelechowa z Grodziskiem Mazowieckim). Analogicznie do linii
32 autobusy w Żabiej Woli będą zmieniać numer z 31 na 33
i odwrotnie, jadące od strony Kaleni autobusy linii 32 i 33 będą
w Żabiej Woli zmieniać numer na 31. Ponadto na prośby Mieszkańców linie 32 i 33 będą od 1 stycznia podjeżdżać do przystanków Siestrzeń Rozalińska i Siestrzeń Grodziska. Z uwagi na
brak warunków do obsługi pasażerów zlikwidowany zostanie
przystanek Siestrzeń Węzeł. Poniżej przedstawiamy schemat
połączeń kursujących z Gminy Żabia Wola do Grodziska Mazowieckiego.
Oprócz linii kursujących do Grodziska Mazowieckim (3x) dalej będą funkcjonować linie lokalne, głównie dowożące uczniów
do szkół. Linia 52 zostanie podzielona na dwie linie: 51 (Siestrzeń – Józefina) oraz 52 (Żabia Wola – Żelechów – Ojrzanów).
Dzięki temu autobusy obu linii będą lepiej dopasowanie do
dzwonków szkolnych. Ponadto autobusy linii 52 będą podjeżdżać na ul. Pszeniczną w Jastrzębniku do nowego przystanku
znajdującego się bliżej zabudowań. Nadal kursować będzie linia
z Nowej Bukówki i Rumianki przez Grzmiącą do Skuł. Oznaczona będzie numerem 53.
Rozkłady jazdy i szczegółowe informacje o połączeniach
dostępne są na stronie www.gpa.grodzisk.pl

Przez stronę gpa.grodzisk.pl można także będzie kupować bilety miesięczne. Po uwagach Mieszkańców poprawiona została
platforma zakupowa. Mamy nadzieję, że nowy system okaże się
przyjemny w użytkowaniu.
Zachęcamy do skorzystania z coraz lepszej oferty połączeń
autobusowych na terenie gminy i całego związku.
GRODZISK MAZ.
DW. PKP

KADY

KSIĄŻENICE

ADAMOWIZNA
OSOWIEC

RADONIE

BIENIEWIEC
ZALESIE
JÓZEFINA
SZKOŁA

trasa S8

kierunek
Warszawa

SIESTRZEŃ
ul. Chełmońskiego

Od 1 stycznia 2022
roku na terenie naszej gminy i gmin
sąsiadujących, przewozy autobusowe
będzie organizować specjalnie do tego powołany związek powiatowo-gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe”, w skrócie
GPA. Jednym z głównych pomysłodawców utworzenia związku,
a zarazem jego Wiceprezesem jest Piotr Rybka – Wójt Gminy
Żabia Wola. Do związku należą: Powiat Grodziski, Powiat Pruszkowski, gminy: Żabia Wola, Grodzisk Maz., Baranów, Jaktorów,
Milanówek i Błonie. Ponadto przewozy będą współfinansować
gminy: Brwinów, Nadarzyn, Michałowice i Raszyn. Jest to największy projekt autobusowych połączeń regionalnych na Mazowszu i jeden z większych w Polsce.
CO OZNACZA DLA MIESZKAŃCÓW USTANOWIENIE JEDNEGO
WSPÓLNEGO ORGANIZATORA PRZEWOZÓW?
• Wspólny bilet miesięczny na całym obszarze związku,
ważny we wszystkich liniach organizowanych przez GPA
(100 zł normalny, 51 zł „uczniowski” i 49 zł „studencki”)
i ujednolicona taryfa biletowa;
• Zmniejszenie kosztów funkcjonowania transportu dla
gmin (związek może pozyskać bardzo wysokie dofinansowanie do funkcjonowania linii);
• Synchronizacja rozkładów jazdy;
• Jednolity system numeracji połączeń;
• Bardzo dobra oferta przewozów – codziennie częste połączenia;
• Ustandaryzowanie warunków przewozów.
KILKA CIEKAWOSTEK O ZWIĄZKU
• Związek obejmuje obszar 699 km2 i zamieszkany jest
przez ponad 280 tys. osób.
• Autobusy uruchomione 1 stycznia 2022 roku będą obsługiwać ponad 900 przystanków autobusowych.
• GPA w 2022 roku uruchomi 53 linie autobusowe na trasach o łącznej długości ponad 2000 km.
• Do obsługi linii skierowanych zostanie ponad 70 autobusów, które w ciągu roku wykonają około 6 mln km.
• Roczny koszt funkcjonowania połączeń wyniesie około
25 mln zł, jednak wkład własny jednostek samorządowych wyniesie jedynie ok. 6 mln zł. Pozostałą część pokryją wpływy z biletów i dopłata z Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych.
OFERTY SPECJALNE
• Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą mogli zakupić
bilet miesięczny ważny we wszystkich liniach GPA na terenie Gminy Żabia Wola za jedyne 6 zł.
• Seniorzy powyżej 70 roku życia będą mogli bezpłatnie
podróżować po terenie gminy liniami GPA. Przejazd poza
gminę wymaga zakupu biletu, jego cena to jedyne 4 zł.
• Osoby posiadające bilet miesięczny na linię autobusową
Warszawa – Mszczonów obejmujący przynajmniej jeden
przystanek na terenie Gminy Żabia Wola będą mogły
kupić bilet miesięczny na linie GPA ważny na terenie całej gminy za jedyne 12 zł. Rozkład jazdy linii 31, 32 i 33
dopasowany został do odjazdów i przyjazdów linii Warszawa – Mszczonów, umożliwiając przesiadkę pomiędzy
liniami w Żabiej Woli (linia 31) i Siestrzeni (linie 32 i 33).
POŁĄCZENIA W NASZEJ GMINIE OD 1 STYCZNIA 2022 R.
Zostanie utrzymane funkcjonowanie kursujących obecnie linii 30, 31 i 32. Wprowadzone będą drobne korekty tras. Wszystkie autobusy jadące od strony Józefiny i Adamowizny (linia 31)

TRANSPORT

ŻABIA WOLA
RUMIANKA

SŁUBICA

ul. Krakowiańska

KALEŃ

OJRZANÓW SZKOŁA

PIEŃKI SŁUBICKIE

SKUŁY
PIOTRKOWICE
GRZEGORZEWICE
PETRYKOZY

ZARĘBY

OJRZANÓW
ul. Tarczyńska

Schemat przebiegu linii 30, 31, 32 i 33 w Gminie Żabia Wola
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POZNAJMY SIĘ

„SENIORZY SĄ DLA MNIE OGROMNYM BOGACTWEM” - WYWIAD Z MONIKĄ SKOREK,
KIEROWNIKIEM KLUBU SENIOR + W SŁUBICY DOBREJ

Od ponad trzech lat w Słubicy Dobrej działa Klub Senior+,
takich klubów w całej Polsce jest już kilkaset. Jak to się stało, że jeden z nich znajduje się w naszej gminie?
MONIKA SKOREK: Klub Senior+ w Słubicy Dobrej został
utworzony z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Żabiej Woli, Elżbiety Kwiatkowskiej oraz władz
gminnych. Mógł powstać dzięki środkom z wieloletniego programu Senior+ na lata 2015 – 2020, przygotowanego i współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Placówka przeznaczona jest dla grupy 30 osób w wieku 60+
z terenu Gminy Żabia Wola, nieaktywnych zawodowo. Ma ona
zapewnić aktywizację seniorów w zakresie edukacji, rekreacji,
kultury i aktywności ruchowej oraz służyć wzajemnemu wsparciu członków klubu. Ponadto jej zadaniem jest zaangażowanie
osób starszych w działania na rzecz środowiska lokalnego. Stąd
też uczestnictwo seniorów na różnego rodzaju wydarzeniach
gminnych.
Kierownikiem naszego Klubu Senior+ jest Pani od września tego roku. Czy ma Pani doświadczenie w pracy z osobami starszymi? Jak się Pani czuje na zajmowanym stanowisku?
M.S.: Najkrócej mówiąc: czuję się właściwie. Oczywiście moje
główne zajęcie – a jestem pracownikiem socjalnym w GOPS
w Żabiej Woli – daje mi spełnienie oraz satysfakcję i jest pasją,
ale bycie kierownikiem Klubu Senior+ to dla mnie równie
cenne, choć nie nowe doświadczenie, gdyż przez prawie dwa
lata prowadziłam Lokalny Klub
Seniora w Gminie Siedlce.
Trzeba zauważyć, że jest
Pani osobą młodą. Czy nie
stanowi to problemu w pracy
z osobami starszymi?
M.S.: Moje zawodowe motto
brzmi: „Nie ma problemów, są
tylko wyzwania” i z takim nastawieniem podchodzę do każdego zadania, którego się podejmuję.
Młodość ma wiele zalet, które pomagają mi w pracy z osobami
60+, jak choćby elastyczność i energia. Czy ma wady? Dzieli nas
różnica kilkudziesięciu lat, co czasem stanowi barierę w porozumieniu. Jednak staram się, aby w naszym klubie panowała atmosfera akceptacji i szacunku. Seniorzy są dla mnie ogromnym
bogactwem. Jestem otwarta na ich spostrzeżenia. Wiem, że mają
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duże doświadczenie życiowe, z którego mam możliwość czerpać. Wsłuchuję się w ich potrzeby, choć nie wszystkie oczekiwania mogę spełnić. Muszę czuwać nad tym, aby placówka funkcjonowała w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. Robię
wszystko co w mojej mocy, aby nasi klubowicze byli zadowoleni
a adres: Słubica Dobra, ul. Słoneczna 36 kojarzył im się wyłącznie dobrze.
Zwykły dzień z życia członka klubu – jakie i kiedy są prowadzone zajęcia?
M.S.: Nie ma zwykłych dni! Każdy przynosi coś nowego - pomysły, ale też różne nastroje i emocje. Klub działa przez cały
rok i jest czynny według harmonogramu od poniedziałku do
czwartku. Oprócz stałych zajęć: manualno-plastycznych,
naszej kawiarenki integracyjnej i zajęć usprawniających-gimnastycznych, odbywają się warsztaty kulinarne,
kosmetyczne, trening umysłu oraz prelekcje dotyczące
bezpieczeństwa prowadzone
przez funkcjonariusza policji. Dużą popularnością oraz
zainteresowaniem cieszą się
wspólne wycieczki. Seniorzy
organizują też spektakle okolicznościowe, np. w hołdzie
ofiarom II wojny światowej. Członkowie Klubu chętnie celebrują różne okazje, takie jak Święto Pieczonego Ziemniaka czy
Mikołajki.
Mikołajki? Były prezenty?
M.S.: Oczywiście, że tak! Każdy z seniorów otrzymał świąteczny podarunek. Oprócz tego śpiewaliśmy kolędy przy choince.
Dało się odczuć prawdziwą świąteczną atmosferę. Takie spotkania stanowią świetną okazję do integracji.
Co Pani powie osobom, które chciałyby zgłosić się do Klubu Senior+? Jakie warunki muszą spełnić?
M.S.: Drzwi są dla Was otwarte! Zapraszamy serdecznie. Warunkiem przystąpienia do Klubu Senior+ jest ukończenie 60 lat,
bycie nieaktywnym zawodowo i wypełnienie deklaracji uczestnictwa.
Na zakończenie naszej rozmowy poproszę o krótką wizję
dotyczącą działań na rzecz seniorów. Czy takie miejsca jak
Klub Senior+ powinny w dalszym ciągu powstawać, wydaje
się, że są ciekawym sposobem wsparcia osób 60+?
M.S.: Gmina Żabia Wola prężnie działa na rzecz osób starszych, co widać gołym okiem. Cieszę się, że w Żelechowie powstaje drugi Klub Senior+. Dla przypomnienia dodam, że jego
siedzibą będzie budynek OSP przy ul. Chełmońskiego 21. Dzięki
takiemu rozwiązaniu również panie i panowie po 60-ce z tej
okolicy otrzymają miejsce, w którym w interesujący sposób
spędzą czas. Planujemy utworzenie sieci KS+, aby umożliwić
wszystkim zainteresowanym seniorom dostępność do naszych
usług. Dążymy również do rozwoju integracji międzypokoleniowej poprzez np. współpracę z przedszkolem Leśna Kraina.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
M.S.: Ja również dziękuję! I apeluję: Kochani Seniorzy – czekamy na Was w Klubie Senior+. To Wasze miejsce.
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WARTO WIEDZIEĆ

Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat
są bezpieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby.
Nie zwlekaj i już 14 grudnia zarejestruj swoją pociechę na szczepienie przeciw COVID-19. Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się 16 grudnia 2021 r. Mali pacjenci otrzymają preparat Pfizer w przystosowanej dla dzieci dawce – 10 mikrogramów. Każde
szczepienie to krok w stronę zwalczenia pandemii, a jednocześnie
wyraz troski o bezpieczeństwo swoje i innych!

Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5.
miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby
mogą przyjąć dawkę przypominającą, po 6. miesiącach od pełnej
dawki szczepionki. Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce
z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

KONKURS NA DYREKTORA

Wójt Gminy Żabia Wola ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31
grudnia 2021 r. do godz. 12:00:
a) w formie papierowej w zamkniętej kopercie z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem określonym w treści ogłoszenia
na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia
Wola lub składać osobiście w Sali Obsługi Mieszkańca.
b) w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie stosownego
formularza znajdującego się na stronie internetowej:
https://www.zabiawola.pl

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW
GRYPIE

23.11.2021 r. ruszyła akcja bezpłatnych szczepień przeciw
grypie dla osób pełnoletnich. Wystarczy zgłosić się do wybranego punktu szczepień bez recepty w celu ustalenia terminu.
Przed wizytą trzeba wypełnić oświadczenie, a następnie udać
się na kontrolę do lekarza kwalifikującego. Na szczepienie należy zgłaszać się w pełnym zdrowiu. Podstawowym zadaniem
szczepionki jest wzmocnienie odporności na zakażenie wirusem grypy, zapobieganie zachorowaniom na tę chorobę oraz
powikłaniom i zgonom.
Szczegółowe informacje, w tym mapa ponad 3000 punktów,
w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje
się na stronie:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

NOWY ZARZĄD ZOSP

23 października odbył się XII Zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej, na który zaproszeni zostali delegaci jednostek, przedstawiciele władzy
samorządowej, rządowej jak również reprezentanci PSP, KPP, ZOSP RP. Spotkanie było okazją do przedstawienia
sprawozdania za lata 2016-2020 z działalności Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz programu działania na okres 2021-2025.
Ponadto został wyłoniony nowy zarząd w składzie: Prezes Piotr
Rybka, Wiceprezes Dominik Michałowski, Wiceprezes Mariusz
Pałasz, Komendant gminny Sebastian Piernik, Sekretarz Karolina Ryjak, Skarbnik Rafał Radomiński, Członek prezydium Wacław Świdlicki, Członek zarządu Piotr Jałowiecki, Członek zarządu Paweł Witczak, Członek zarządu Piotr Świdlicki, Delegaci
do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP: Mariusz Pałasz,
Robert Borowski.
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA

17.11.2021r. nastąpiło przekazanie
darów zebranych
podczas Wielkiej
Zbiórki dla Schroniska w Korabiewicach, które jest
domem m.in. dla
bezdomnych psów
odłowionych z tere-

nu naszej Gminy.
Dzięki zaangażowaniu naszych Mieszkańców do schroniska
trafiły ciepłe koce, kołdry, karma i inny asortyment niezbędny,
aby ułatwić pracę placówki i poprawić warunki życia umieszczonych w niej zwierząt. Zbiórka trwała od połowy września do
20 października br. Dary można było przynosić do Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz strażnic
OSP w Skułach i w Żelechowie. Najwięcej artykułów i rzeczy dla
podopiecznych schroniska zebrały szkoły podstawowe w Skułach i w Józefinie. W zbiórkę zaangażowała się także firma Eko-Hetman sp. z o.o. odbierająca odpady komunalne od naszych
Mieszkańców.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję i pomogli
sprawić, że zwierzętom w schronisku w Korabiewicach żyje się
choć odrobinę lepiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
się zorganizować kolejną zbiórkę!
Przekazanie darów było także okazją do sprawdzenia, jak
schronisko w Korabiewicach troszczy się o psy odłowione z naszego terenu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym
zakresie. Spotkanie pokazało jednak, że każda forma wsparcia
jest potrzebna.

Mróz zabija.
Zadbaj o zwierzęta!

JEŚLI ZWIERZĘCIU DZIEJE SIĘ KRZYWDA NAPISZ:
Z W I E R Z E T A @ Z A B I A W O L A . P L

SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE KOTÓW
WOLNO ŻYJĄCYCH

Do 2 grudnia 2021 r. Gmina Żabia
Wola zbierała zgłoszenia osób, które
chciałyby dobrowolnie i nieodpłatnie
sprawować opiekę nad kotami wolno
żyjącymi.
Chęć pomocy kotom, które urodziły się bądź przystosowały do życia w
warunkach niezależnych od człowieka wyraziło 9 mieszkańców. Wszyscy
zainteresowani zostali wpisani do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie gminy Żabia Wola i otrzymali pierwszą porcję karmy, którą
wykorzystają do dokarmiania zwierząt potrzebujących pomocy
w okresie jesienno-zimowym.
Jeżeli znasz miejsca bytowania kotów wolno żyjących powiadom o tym Urząd Gminy tel: 46 858 27 29 Razem możemy pomóc im przetrwać zimę.

DOMKI DLA KOTÓW

Najcięższym okresem dla kotów wolno żyjących jest zima. Trudniej jest im
wtedy zdobyć pożywienie oraz znaleźć
bezpieczne schronienie przed mrozem.
Z myślą o bezpańskich, dzikich kotach
Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie oraz wolontariusze, kolejny rok
z rzędu budują kocie domki. Do tego celu
społecznicy wykorzystują głównie: styropian, polar, czarną folię
stretch oraz szeroką taśmę klejącą. Domki dla zwierząt potrzebujących schronienia są przekazywane nieodpłatnie. Wszystkie
osoby, które chcą włączyć się w akcję lub przekazać materiały
niezbędne do budowy domku proszone są o kontakt ze stowarzyszeniem: tel: 661 106 237.
https://pl-pl.facebook.com/Bezdomniakizabiowolskie/
PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA, JAK SAMEMU ZBUDOWAĆ
KOCI DOMEK:

Czy wiesz, że znęcanie się nad
zwierzętami, w tym utrzymywanie ich w niewłaściwych
warunkach bytowania jest
przestępstwem? Grozi za to
grzywna, kara ograniczenia
wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3. (Art. 6 i 35
Ustawy o ochronie zwierząt).

• W mroźne dni zapewnij zwierzęciu pomieszczenie chroniące
je przed zimnem, bardziej kaloryczne posiłki oraz stały dostęp
do świeżej i nie zamarzniętej wody.
• Sprawdź, czy buda Twojego psa jest ocieplona (np. słomą lub
styropianem) i czy Twój kot ma ciepłe schronienie.
• Nie stawiaj budy ani domku dla kota bezpośrednio na gruncie.
• Pamiętaj, że schronienie dla Twojego czworonoga powinno
być odpowiednie do jego rozmiaru (zbyt duże nie ochroni
przed mrozem).
• Ruch to zdrowie, także dla Twojego pupila - zadbaj o to
zwłaszcza zimą.
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1. Kilka dużych arkuszy styropianu sklejamy w budkę (na
kształt pudła z wyciętym otworem, będzie ono wejściem dla
kota).
2. Owijamy grubą folią budowlaną i wszelkie szczeliny przez
które mogłaby dostać się wilgoć.
3. Oblepiamy taśmą naprawczą. Więksi majsterkowicze mogą
użyć kilku desek, służących jako stelaż dla tych budek, lub po
prostu zbić z nich drewniany domek wyłożony styropianem.
4. Budkę meblujemy w środku pociętym na paseczki polarem,
lub siankiem, które nie będzie wchłaniać wilgoci, dzięki czemu
kociakom będzie ciepło.
5. Ostatnim krokiem jest znalezienie odpowiedniego miejsca
dla budki (pod balkonami, w krzakach lub koło śmietnika –
w zależności od tego, gdzie koty najczęściej przebywają).
UWAGA! Na domku warto umieścić zalaminowaną kartkę
z informacją, że jest to schronienie dla kotów oraz z prośbą o nie
niszczenie i nie przenoszenie domku.
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NOWY POSTERUNEK POLICJI
W ŻABIEJ WOLI

W listopadzie nastąpiło
oficjalne przekazanie nowo
wybudowanego budynku
Posterunku
Policji w Żabiej
Woli. W uroczystości wzięli
udział I Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak oraz przedstawiciele władz
gminnych.
Nowa siedziba Posterunku nie tylko znacznie podwyższy komfort pracy policjantów, ale także zapewni odpowiednie warunki do
przyjmowania mieszkańców, również tych z niepełnosprawnością.
Budynek o powierzchni użytkowej 211 m² spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji.
Wydzielono w nim trzy strefy: ogólnodostępną obejmującą
wiatrołap i poczekalnię oraz sanitariat przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, ograniczonego dostępu, którą stanowią, m.in.
pokój przyjęć interesantów, pokoje biurowe, szatnia z węzłem
sanitarnym, sanitariat dla kobiet i mężczyzn oraz aneks socjalny
i zamkniętą z pomieszczeniem serwerowni i magazynem podręcznym.
Posterunek Policji w Żabiej Woli jest jednym z obiektów, które
powstały dzięki programowi Modernizacji Policji. Koszt budowy
obiektu to blisko 4 miliony zł.

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
MAŁŻEŃSKIE

W tym roku trzy pary małżeńskie z naszej gminy zostały odznaczone Medalami za Długotrwałe
Pożycie Małżeńskie: Halina i Czesław Zaremba,
Joanna i Roman Małeccy oraz Bożena i Edward
Sareccy. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt
Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.
Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy.
Przeżycie wspólnie tak wielu lat to najlepszy wyraz miłości, wierności i wzajemnego szacunku.
To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla
młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Życzymy Państwu dalszych lat wspólnego życia w
zdrowiu i rodzinnym szczęściu.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w
dowód uznania tym osobom, które przeżyły w
jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat.
Prosimy zainteresowane pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż i są zainteresowane
otrzymaniem medalu o dokonanie zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu Cywilnego tel. 46 857 81 81 w. 35.

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

SUKCESY NASZYCH MIESZKANCÓW

Kacper Piotrowski 14 latek z miejscowości Żabia Wola
trenuje karate styl: GOSOKU-RYU w klubie Dojo Grójec IKA
POLAND pod okiem SHIHANA
Jacka Chałupki. Swoją drogę
karate zaczął 9 lat temu.
W dniach 23-26 września
br. brał udział w 9th WUKF Karate World Championschips
w Cluj-Napoca w Rumunii. W kategorii kata indywidualne
w swoim roczniku (pasy brązowe-czarne) wywalczył brązowy medal (3 miejsce mistrzostw świata). W zawodach wzięło
udział 1500 zawodników z 40 krajów. Byli tam sportowcy ze Sri
Lanki, Senegalu, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. W tym roku
na przełomie lipca i sierpnia zdobył srebrny i brązowy medal
w konkurencji kumite (walka) w Mistrzostwach Europy SKUD
(organizacja stylowa shotokan) w Novo Mesto w Słowenii. W całej swojej przygodzie z karate zdobył wiele medali na zawodach
w Polsce jak i za granicą.
Tymoteusz
Zygmunt
również 14 latek mieszka
w Osowcu i trenuje kolarstwo
w Klubie: GKK OPTY-Mazowsze. 28 września 2021 r.
wywalczył I miejsce w szosowych Mistrzostwach Mazowsza. W dniach 3-5 września
2021 r. podczas Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików
w Nidzicy zajął I miejsce indywidualnie oraz II miejsce w wyścigu dwójkami. Ponadto w Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Wyścigu Punktowym na Torze zdobył III miejsce.

STREFA KOBIET

Organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne
z terenu naszej Gminy często
korzystają ze środków programu Działaj Lokalnie 2021
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce i Stowarzyszenie Europa i My. Projekt OSP Skuły Rusz się,
sąsiedzie! oraz cykl spotkań integracyjnych Sąsiedzkie śniadanie na
trawie organizowanych przez Sołectwo Grzegorzewice, o których
pisaliśmy w poprzednim numerze biuletynu, to nie jedyne projekty realizowane przez naszych mieszkańców w ramach tegorocznej edycji programu. Społecznicy z Sołectwa Huta Żabiowolska
również pozyskali dofinansowanie. Projekt Łagodzenie skutków
Covid 19 -Strefa Kobiet miał na celu wsparcie kobiet zmagających
się z negatywnymi skutkami pandemii (zarówno chorobowymi,
jak również tymi wynikającymi z długotrwałej izolacji). W ramach
realizacji zadania, działka sołecka w Hucie Żabiowolskiej wyposażona została w elementy infrastruktury sprzyjającej wypoczynkowi tj. bujawki, stoliki. Posadzono na niej także różnorodne kwiaty.
Zorganizowane zostały również warsztaty z aromaterapii oraz
konkurs kulinarny, w którym można było wygrać wejściówki do
Normobarii Rumianka. Gratulujemy naszym aktywistom pomysłowości i życzymy dalszych sukcesów w pozyskiwaniu środków na
działania prospołeczne.
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GMINA Z NATURĄ

PIOTR ŚLĘZAK ZDRADZA SEKRETY
„UROCZEGO ZAKĄTKA”

Rozmowa ze zwycięzcą konkursu „Uroczy Zakątek
w Gminie Żabia Wola”

Skąd się Pan dowiedział o konkursie?
Piotr Ślęzak: O konkursie dowiedziałem się z profilu naszej
gminy na portalu społecznościowym, a następnie od pracownika Urzędu Gminy.
Czy Pan jest ogrodnikiem?
P.Ś.: Nie, nie jestem ogrodnikiem z zawodu, a jedynie z pasji i zamiłowania do roślin oraz piękna natury. Moja przygoda
z ogrodem trwa od samego dzieciństwa. Rodzice mieli sporą
działkę, na której zawsze było dużo krzewów, drzew i kwiatów.
Odkąd przeprowadziłem się do mieszkania w bloku w Warszawie, zawsze mieliśmy w domu i na balkonie wiele różnorodnych
kwiatów. Tak więc od małego lubiłem pracować w ogrodzie i tak
mi zostało do dzisiaj.
Jak powstał ogród w obecnym kształcie?
P.Ś.: Ogród w głównym zarysie został założony 10 lat temu,
jednakże jego finalny kształt ciągle ewoluuje. W ciągu ostatnich
2 lat przybyło w nim kilkaset nowych roślin, ale pozbyliśmy się
również wielu, które były tu od początku. Dzięki temu ogród
wydaje się być ciągle żywy, zmieniający się i kolorowy, a przez
to nie nudzi się mieszkańcom domu i osobom często nas odwiedzającym.
Ze względu na specyficzną budowę domu, w którym mamy
dwie ściany od strony ogrodu w pełni przeszklone, co daje
przepiękny widok na ogród, od samego początku wiedziałem,
że będę potrzebował przy jego zakładaniu pomocy. Projekt wykonany był przez panią architekt. Bardzo dużo prac wykonywałem samodzielnie, łącznie z budową małej architektury, ale
przy tak dużej ilości roślin oraz konieczności zaaranżowania
całości ogrodu w jednym czasie, zakładałem go wspólnie z grupą ogrodników. Posadzenie w szybkim czasie ponad 1200 roślin
wymaga wielu rąk do pracy, a już tym bardziej wykonanie nawodnienia czy oświetlenia wymaga wiedzy technicznej, której
nie posiadam.
Czy dzisiejszy ogród oddaje pierwotne założenia?
P.Ś.: W dużym stopniu tak, choć odstępstwem od pierwotnych
założeń jest to, że ogród jest obecnie o wiele bardziej kolorowy
i różnorodny. W projekcie miał być bardziej stonowany i spokojny, zarówno pod względem różnorodności roślin, jak i kolorystyki kwiatów.
Obecnie każdej wiosny dosadzamy kilkaset kwitnących jednorocznych roślin, co daje niesamowite wrażenia latem i jesienią, kiedy ogród wręcz eksploduje kolorami i różnymi odcieniami zieleni.
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Jaki był w Pana ocenie największy błąd popełniony
w ogrodzie?
P.Ś.: Nie ma takiego czegoś. Kiedy od początku mocno pracuje
się nad ogrodem i ciągle go udoskonala, to po 10 latach ciężko
być rozczarowanym. Pamiętam z samego początku, kiedy zakładaliśmy ogród, kupiliśmy piękne duże brzozy. Niestety żadna
z nich nie przyjęła się i to było chyba największym rozczarowaniem. Po prostu sprawdziło się powiedzenie, że starych drzew
się nie przesadza. W to miejsce posadziliśmy inne drzewka
i w zasadzie zapomnieliśmy już o tym.
Rozczarowaniem jest też oświetlenie ogrodu, które od kilku
lat płata nam figle, ale to bardziej dotyczy elektryków, którzy nie
potrafią tego naprawić, niż samego ogrodu.

Co napawa Pana największą dumą w ogrodzie?
P.Ś.: Efekt “wow” gości, którzy wchodzą do domu i przez kilkanaście bardzo dużych okien widzą z salonu ogród. Zdarza się,
że ktoś wręcz staje przy szybie i zapatrzy się tak mocno, że spędza przed oknem dobrych kilka minut nic nie mówiąc.
Sukcesem jest dla mnie też to, że stworzyliśmy prawdziwą
oazę spokoju, gdzie można wypić kawę każdego poranka, zjeść
obiad czy posiedzieć wieczorem przy ognisku i za każdym razem odpoczywać w innym otoczeniu. Ponadto ogromnym wyzwaniem był rów melioracyjny, nazywamy przez nas „rzeką”. Zagospodarowaliśmy go tak, że dziś stanowi jedną z ciekawszych
atrakcji naszego ogrodu. Oceniam to jako prawdziwy sukces.
Jak wygląda opieka nad ogrodem na co dzień?
P.Ś.: Jest to wkładanie w ogród serca w każdej wolnej chwili.
Moja partnerka wychodzi na taras z filiżanką kawy, a wraca po
3 kwadransach z rękawicami i sekatorem. To ona była katalizatorem wielu zmian jakie zaszły w ogrodzie w ciągu ostatnich 2
lat. Często wspólnie planujemy zmianę w ogrodzie i wzajemnie
nakręcamy się na coś nowego. Uwielbiamy to.
Jest też tak, że w kilkunastoletnim ogrodzie wiele rzeczy dzieje się samo i nie wymaga pracy. Oczywiście zawsze pozostaje
koszenie trawnika, przycinanie przekwitłych kwiatów, czy jak
mówiłem wcześniej, sadzenie jednorocznych roślin każdej wiosny, ale prace te są dla nas prawdziwą przyjemnością. Poza tym
wiele czynności mamy zautomatyzowanych, np. podlewanie
ogrodu, łącznie z podlewaniem doniczek, nawet tych powieszonych na barierkach.
No i nie mamy roślin wymagających szczególnego traktowania, np. częstego przycinania, czy specjalnego prowadzenia.
Nic nadzwyczajnego nie robimy w stosunku do każdego innego
ogrodu. A kiedy bywa ciężko i trudno, gdy konieczne są poważniejsze prace, przebudowy czegoś w ogrodzie, wtedy pojawiają
się do pomocy nasze dorosłe dzieci. Dla nich też nie stanowi to
problemu, aby popracować przy kwiatach i krzewach. Wszyscy
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wiemy, że nagroda w postaci późniejszego odpoczynku i zabawy
jest naprawdę wspaniała.
Jaki jest Pana ulubiony (uroczy) zakątek w ogrodzie?
P.Ś.: Oj, jest ich wiele. Wszystko zależy od dnia i nastroju. Miejsce na ognisko, gdzie wieczorami można posiedzieć, upiec kiełbaski, porozmawiać spokojnie w świetle migających płomieni.
Altana na moście nad rzeką (czyli rowem), w sam raz na rozmyślania i snucie marzeń. Taras z różnymi jego częściami (bo
jest duży i dwupoziomowy), idealny na ropoczęcie dnia razem
z poranną kawą na kanapie, albo w innej części na biesiadowanie ze znajomymi przy dużym stole i grillu. To jest ogród wielu
zakątków i każdy jest uroczy na swój sposób
Jak Pan sobie radzi w zimie bez ogrodowego hobby?
P.Ś.: Mamy dziesiątki kwiatów w domu, którymi się wtedy zajmujemy, m.in. 4-metrowy ficus benjamina. Wielkie okna zapraszają ogród do domu, a poza tym co roku na Boże Narodzenie
ubieramy ogromną 4 metrową żywą choinkę, co też powoduje,
że mamy ogród w domu. Tak więc to hobby jest cały czas ze
mną, tylko w trochę innym wydaniu.
Jakich rad udzieliłby Pan początkującym ogrodnikom?
P.Ś.: Nie myślcie jak wszyscy. Bądźcie odważni w budowaniu
ogrodu i bawcie się tym. To jest wielka frajda i duma, kiedy widzisz gości naprawdę odpoczywających w Twoim ogrodzie. Na
pewno jednak warto pomyśleć od samego początku o systemie
nawadniania i oświetlenia ogrodu. To zróbcie, a przynajmniej
zaprojektujcie na samym początku, bo potem będzie trudno.
Nie bójcie się zmieniać - wyrzucać i wstawiać nowe. Ogród
i praca w nim ma być dla was przyjemnością, a nie uciążliwym
obowiązkiem. Odnajdźcie w tym pasję, a reszta sama się ułoży.

Piotr Ślęzak w Żelechowie mieszka od 11 lat, a trafił tutaj ze
stolicy. Poszukiwał działki do budowy domu pod Warszawą,
w części południowo-zachodniej, bo większość rodziny ma na południu Polski. Oglądał sporo działek w okolicach Grodziska Mazowieckiego, Błonia, Piaseczna i jak to zazwyczaj bywa… ta miała
w sobie to coś. „Nie wiem czy to bliskość głównej drogi, las w niewielkiej odległości, czy rzeka na końcu działki spowodowały, że
tę działkę właśnie wybrałem. Potem dom, który powstał w ciągu
kilku miesięcy i dalej ogród. I tak stało się i jestem Żelechowianinem.” Powodem wyboru tej lokalizacji była też bliskość trasy Warszawa-Katowice (obecnie S8) i szybki dojazd do Warszawy. „Niby
mieszkamy na wsi, ale dojazd do dworca Warszawa Zachodnia
to 20-25 minut. Niewątpliwie wybrałem tę lokalizację z powodu
urokliwego klimatu. Gdy wracam z Warszawy do domu, po zjechaniu z drogi ekspresowej jedzie się kilometr przez las, po czym
wjeżdża się do Żelechowa. To jakby do innego świata się wjechało.
Jeżdżę tak ponad 10 lat i nadal uważam, że jest w tym magia.
A potem kilometr i jestem w moim ogrodzie.”

GMINA Z NATURĄ

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA

W ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza
i
Mikroklimatu
MAZOWSZE 2021” Gmina Żabia
Wola otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.
„System wspomagający zarządzania jakością powietrza
wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród
mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola”.
Czujniki pomiarowe wraz z wyświetlaczami LED zostały zainstalowane w czterech lokalizacjach tj.
- na budynku Urzędu Gminy w Żabiej Woli (PM 2,5, PM 10,
temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne)
- na budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Józefinie (PM 2,5/ PM 10)
- na budynku Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej
w Ojrzanowie (PM 2,5/ PM 10)
- na budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej
w Skułach (PM 2,5/ PM 10)
Z danymi ze wszystkich sensorów pomiarowych można zapoznać się na stronie internetowej:
https://webwidget.meteoalert.pl/68
Aplikacja MeteoAlert, dostępna także na urządzeniach mobilnych (zeskanuj kod QR, https://pwa.meteoalert.pl) prezentuje
dane z czujnika jakości powietrza w Żabiej Woli - sensory pomiarowe (smogu) z pomiarem pyłu PM2.5 i PM1O, temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego GPRS
(33inch loT Standard+), opadów i prędkości wiatru.
Aplikacja umożliwia w prosty i szybki sposób obserwację odczytów aktualnych ze stacji pogodowej oraz posiada moduł do
zgłaszania nielegalnego wysypiska śmieci oraz sytuacji palenia
złej jakości węglem.
Gmina Żabia Wola przygotowała dla mieszkańców ulotki
oraz spoty wideo o charakterze edukacyjno-informacyjnym,
z których można się dowiedzieć m.in. czym jest tzw. uchwała antysmogowa i jakie obowiązki nakłada na użytkowników
urządzeń, w których następuje spalanie paliw stałych oraz jak
duży wpływ na nasze zdrowie ma to, co spalamy w piecach oraz
kominkach. Informacje na temat realizacji projektu ukazały się
także na stronie internetowej Urzędu Gminy, w mediach społecznościowych oraz w prasie o zasięgu lokalnym i na antenie
Radia „BOGORIA”.

Zadanie pn. „System wspomagający zarządzanie jakością
powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej
wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” zostało zrealizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Dotacja
w kwocie 30 000 zł., stanowi 50% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZMIANY W REGULAMINIE
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie zmiany w Regulaminie
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Żabia Wola:
• wprowadzenia limitu na odpady biodegradowalne (cztery worki na odbiór na nieruchomość),
• zmiany częstotliwości oraz terminu odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków komunalnych przeznaczonych w najem socjalny,
• uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nadarzynie dla Mieszkańców Gminy Żabia
Wola, którzy posiadają czynną
deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK będzie czynny
w każdy czwartek w godz. 8:0013:00.
Więcej informacji można uzyskac pod nr tel. 46 858 27 26
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, link znajduje się
w fotokodzie obok.

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest
jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają
się do powtórnego przetworzenia.
Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz
z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych
pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Co ważne opakowań ze szkła, plastiku
i metalu nie trzeba myć, jednak trzeba je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu.
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach
ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (kontakt wyżej).
Ponadto informujemy, że przy współpracy z EKO-HETMAN,
fimą obsługującą teren Gminy Żabia Wola, prowadzimy kontrole poprawności wykonywania obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów przez mieszkańców. Jednocześnie przypominamy,
iż błędna segregacja odpadów skutkuje wystawieniem decyzji
o podwyższonej stawce za odbiór odpadów za okres, w którym
doszło do naruszenia.
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OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od 1 sierpnia 2020 r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych obowiązuje
stawka w wysokości 36,38 zł za jeden miesiąc, za jedną osobę.
W przypadku posiadania kompostownika na potrzeby własne i kompostowania w nim bioodpadów stawka wynosi
33,00 zł za jeden miesiąc, za jedną osobę.
Niższa stawka opłaty obowiązuje osoby, które złożyły deklarację na wzorze przyjętym Uchwałą nr 16/XX/2020 Rady
Gminy Żabia Wola z dnia 9 marca 2020 r., w której
oświadczyły, że posiadają kompostownik i kompostują
w nim bioodpady.
Uwaga! Stwierdzenie błędnej segregacji lub brak segregacji odpadów będzie powodowało zastosowanie podwyższonej stawki opłaty w wysokości 145,52 zł za jeden miesiąc, za jedną osobę.
Powyższe stawki opłaty są zgodne z Uchwałą
nr 44/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.06.2020 r.
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, bez wezwania, z góry, raz na kwartał, w terminach:
1. Za pierwszy kwartał – do 10 stycznia danego roku.
2. Za drugi kwartał – do 10 kwietnia danego roku.
3. Za trzeci kwartał – do 10 lipca danego roku.
4. Za czwarty kwartał – do 10 października danego roku.
Od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pobierane są odsetki za zwłokę.

W przypadku nieuregulowania należnej opłaty w wyżej wymienionych terminach, zostanie wysłane do Państwa upomnienie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu
przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021
r., poz. 67), od dnia 13 października 2021 r. wysokość kosztów
upomnienia wynosi 16,00 zł.
Brak wpłaty w terminie wykazanym w upomnieniu, będzie
skutkował wystawieniem tytułu wykonawczego do Naczelnika
Urzędu Skarbowego, w celu wyegzekwowania należnej opłaty.
W celu uniknięcia dodatkowych obciążeń takich jak: odsetki
za zwłokę, koszty upomnienia oraz w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej również koszty egzekucyjne,
prosimy o terminowe regulowanie należności oraz zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy Żabia Wola,
w celu sprawdzenia płatności lub ustalenia aktualnej kwoty do
zapłaty.
Informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Żabia
Wola oraz telefonicznie pod nr tel. 46 858 27 00 wew. 26 lub 42.
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WARTO WIEDZIEĆ

CORAZ MNIEJ AZEBSTU W GMINIE

Z końcem listopada zostało zrealizowane zadanie
pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na
terenie Gminy Żabia Wola
w 2021 r.”. Zakres prac,
które zostały wykonane,
umożliwiły mieszkańcom
pozbycie się w bezpieczny sposób materiału zawierającego azbest bez
narażania zdrowia, życia,
z najwyższą starannością, z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa. Łącznie zdemonotwano 83,114
Mg (ton) z 36 nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żabia Wola. Właściciele budynków pokrytych materiałem
zawierającym azbest oraz osoby, które składują ten materiał
w bezpiecznym miejscu i oczekują na jego odebranie z nieruchomości, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie demontażu,
odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest od stycznia 2022 r.

PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obecnie do publicznego
wglądu wyłożone są projekty
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące fragment miejscowości
Ojrzanów Towarzystwo oraz
fragment miejscowości Słubica
Dobra. Wyłożenie projektów
dokumentów potrwa do 27
grudnia br. zaś termin składania
uwag upływa 12 stycznia 2022 r.
Ponadto w okresie od 16 grudnia 2021 r. do 19 stycznia 2022 r.
zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący
miejscowości Skuły. Uwagi do
dokumentu będzie można składać do 9 lutego 2022 r.
Informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli pod nr tel. 46 858 27 19.

NIE WYLEWAJ NIECZYSTOŚCI

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia
jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia w szambo
albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniające
wymagania określone w przepisach). Niestety nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych do rowów oraz
na pola to nadal często występujący problem, który nasza gmina
stara się sukcesywnie eliminować. Odprowadzanie ścieków do
ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych.
Przedostające się do środowiska nieczystości będące siedliskiem
szkodliwych bakterii i wirusów stanowią zaś realne zagrożenie dla
naszego życia i zdrowia. Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest KARALNE, niezależnie od tego, gdzie są wylewane. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł.
Osoby, które są świadkami nielegalnego wprowadzania ścieków
do środowiska proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy lub na Policję.
PAMIĘTAJ!

Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania
szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma
obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych
lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą,
posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności
w tym zakresie. Zobowiązany jest także do przechowywania dowodów zapłaty za ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie
organu kontrolującego. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do przepełnienia szamba, jak też w sposób
uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków,
należy natomiast usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy instalacji, z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji.

RAPORT Z REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
DLA GMINY ŻABIA WOLA
ZA LATA 2019-2020
JEST JUŻ DOSTĘPNY
NA NASZEJ
STRONIE INTERNETOWEJ
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POMOC SPOŁECZNA

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Z początkiem roku 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli zostanie przekształcony w nowy typ instytucji:
Centrum Usług Społecznych. Misją CUS-u będzie zwiększenie
zakresu wsparcia społecznego dla mieszkańców oraz zbudowanie nowego modelu świadczenia usług społecznych. Założenia
te mają zostać osiągnięte poprzez integrację, rozwój i poszerzanie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły odpowiedź
na konkretne potrzeby osób, rodzin czy grup społecznych. Powołanie CUS służy rozszerzeniu działalności GOPS-u i wykracza
poza świadczenie pomocy osobom ubogim czy mniej zaradnym.
Należy podkreślić, że korzystanie z usług tej instytucji nie wiąże
się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

22.11. 2021 r. w Domu
Kultury w Żabiej Woli
odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Dnia
Pracownika Socjalnego.
Święta
stanowiącego
wyraz uznania dla osób
świadczących profesjonalną pomoc społeczną na terenie naszej gminy. W gronie gości
znaleźli się m.in.: Piotr Rybka - Wójt Gminy Żabia Wola, Anna
Filipowicz - Przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola, Elżbieta
Kwiatkowska - Dyrektor oraz pracownicy GOPS, przedstawiciele jednostek organizacyjnych oraz sponsorzy. W trakcie spotkania zostały wręczone pamiątkowe podziękowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
Do życzeń dla pracowników socjalnych dołączył się również
Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Uroczystość uświetnił występ Agnieszki
i Marcina Pyrów.

DZIEŃ WOLONTARIUSZA

W tym roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego na 5 grudnia, Wójt Gminy Piotr Rybka
uhonorował 3 najbardziej aktywnych wolontariuszy z naszych
3 Szkolnych Kół Wolontariatu ze Skuł, Ojrzanowa i Józefiny,
wręczając dyplomy uznania i upominki.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!

Zostań Wolontariuszką lub Wolontariuszem Szlachetnej
Paczki oraz Akademii Przyszłości. Bez wolontariuszy mądra pomoc nie jest możliwa. To oni docierają do rodzin zgłoszonych
do Szlachetnej Paczki, pośredniczą w przekazywaniu paczek,
a co najważniejsze – dają nadzieję i impuls do wyjścia z trudnej
sytuacji. To oni spotykają się z dziećmi z Akademii Przyszłości,
pomagając im odkryć mocne strony i zbudować poczucie własnej wartości. Zostając wolontariuszem, możesz zmienić historie wielu ludzi, przywrócić im siłę i godność, odnaleźć radość
czy pewność siebie. Każdy wolontariusz Szlachetnej Paczki to
szansa na zmianę w życiu 2-3 rodzin w potrzebie. Każdy wolontariusz Akademii to szansa na to, by jedno konkretne dziecko
odzyskało wiarę we własne możliwości.
Wejdź na stronę www.superw.pl i wypełnij krótki formularz
zgłoszeniowy.

SENIORZE!

ZGŁOŚ SIĘ O POMOC
DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

m

Progra

raj
"Wspie

a"

Senior

Jeżeli masz 70 lat i więcej i potrzebujesz pomocy: w zrobieniu
zakupów lub wykupieniu leków zgłoś się do Programu za
pomocą ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach
programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel.
22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żabiej Woli tel. 46 857 82 88.
Pracownik socjalny z danego rejonu zrealizuje zgłoszenie.
SENIORZE, ZOSTAŃ W DOMU!
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II PUCHAR POLSKI TAEKWON-DO ITF

27 listopada w Centrum Integracji Społecznej w Ojrzanowie
odbyły się zawody sportowe pn. II Puchar Polski Taekwon-Do ITF
zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-Do ITF i działający na terenie naszej Gminy Uczniowski Klub Sportowy Rekin
Team. Udział w zawodach wzięło 135 zawodników - reprezentantów 16 drużyn, którzy przyjechali do naszej gminy z różnych zakątków kraju. Nie zabrakło także kibiców - miłośników sportowej
rywalizacji.
Wśród zwycięzców, którzy stanęli na podium nie mogło oczywiście zbraknąć zawodników z naszej gminy. Członkowie UKS Rekin
Team zdobyli 9 medali:
• Wojciech Nowosielski - złoty medal w kategorii walki LC
dorosli M
• Antoni Machalewski srebrny medal w kategorii walki LC
junior młodszy M
• Konstancja Niedźwiecka - srebrny medal w kategorii walki
LC junior K -55

SPORT

•

Dominika Jezierska - srebrny medal w kategorii układy formalne junior K
• Mikołaj Granica - srebrny medal w kategorii układy formalne +2CUP
• Dominika Jezierska - Srebrny medal w kategorii walki LC
junior K
• Rafael Ciszewski - brązowy medal w kategorii walki LC dorośli M -70kg
• Mikołaj Granica - brązowy medal w kategorii walki LC junior M
• Amelia Weiner - brązowy medal w kategorii układy formalne młodzik K
Gratulujemy!

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wojta i Rady
Gminy Żabia Wola, Starosty Grodziskiego oraz Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.

*Zbiórka o godz. 11:50
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Wójt Gminy Żabia Wola
zaprasza na
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Plenerowy
Koncert Sylwestrowy
z udziałem zespołu

31 grudnia 2021 r. godz. 22:00-00:30
TARAS PRZY DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI, UL. WARSZAWSKA 27

