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Urząd Gminy Żabia Wola prowadzi kanał na YouTube, gdzie 
zamieszczane są filmy prezentujące działania gminy. Ostatnio 
zostały zrealizowane 2 materiały na temat inwestycji oświato-
wych. W fimie „Oświata w Gminie Żabia Wola” Wójt Gminy mówi 
o bieżących i planowanych zadaniach. Natomiast film „Buduje-

my szkołę w Skułach” to cykliczna rejestracja poszczególnych 
etapów rozbudowy naszej podstawówki w technice fast motion.

Zapraszamy   do   odwiedzania
naszego   kanału   na  YouTube:
https://bit.ly/filmy-zabia-wola

Zacznę od tego, że data 28 września 2022 roku okazała się          
w historii naszej gminy podwójnie przełomowa. 

Po pierwsze podczas Sesji Rady Gminy Żabia Wola, która odby-
ła się właśnie w tym dniu, po uwzględnieniu zmian wprowadzo-
nych na posiedzeniu, plan wydatków budżetu Gminy Żabia Wola 
na 2022 rok przekroczył po raz pierwszy 100 000 000 zł! Przy 
czym na uwagę zasługuje fakt, że aż 34 mln zł stanowią środki 
na realizację zadań inwestycyjnych. To 3,5 x wiecej na inwesty-
cje niż w roku 2018, gdy zaczynaliśmy współpracę : ) Przypomnę 
Państwu, że wówczas wydatki naszego budżetu kształtowały się 
na poziomie około 50 mln zł, z czego na inwestycje przypadało 
niespełna 10 mln zł. Wspólnie z Radnymi, Sołtysami oraz Miesz-
kańcami uczestniczącymi w sesji uczciliśmy ten sukces symbolicz-
nym tortem.

Po drugie 28 września 2022 roku odbyło się oficjalne otwar-
cie wyjątkowej na skalę kraju placówki edukacyjnej. Mam tu na 
myśli  jedyne w Polsce oddziały przygotowawcze dla ukraińskich 
dzieci, zlokalizowane w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie, które 
podlegają pod Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Józefinie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wasyl Zwarycz 
- Ambasador Ukrainy w Polsce, Konstanty Radziwiłł - Wojewoda 
Mazowiecki,  Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświa-
ty,  Tomasz Szypuła - Prezes Ptak Warsaw Expo, Renata Król - Kie-
rownik Oddziału Logistyki i Obrony Cywilnej Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, Marcin Kwiatkowski 
- Nadkomisarz Komisariatu Policji w Nadarzynie, Marzena Pytlak 
- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Józefinie, Kamila Piątek - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 

Ja również miałem ogromną przyjemność wziąć udział w tym 
wydarzeniu. Korzystając z okazji chciałbym raz jeszcze złożyć 
szczególne podziękowania Panu Prezesowi Tomaszowi Szypule 
za bezinteresowną pomoc, dostosowanie pomieszczeń i utrzyma-
nie placówki oraz  Pani Dyrektor Marzenie Pytlak za organizację, 
uruchomienie, zatrudnienie kadry, a także realizację procesu na-
uczania. 

Choć jesień za pasem, chciałbym wrocić na tych łamach do 
upalnej niedzieli 28 sierpnia, kiedy to nasza gmina zyskała no-
wego Honorowego Obywatela - Józefa Grzegorza Kurka. Ów za-
szczytny tytuł został przyznany przez Radę Gminy Żabia Wola 
Burmistrzowi Mszczonowa na mój wniosek. Dlaczego o to wnio-
skowałem? Otóż Józef Grzegorz Kurek jest nie tylko moim „kolegą 
samorządowcem”, ale także mentorem, na którego wsparcie i do-
brą radę zawsze mogę liczyć, za co jestem mu ogromnie wdzięcz-
ny. Warto przypomnieć, że Józef Grzegorz Kurek może poszczycić 
się mianem osoby najdłużej pełniącej funkcję włodarza. Pan Bur-
mistrz chętnie dzieli się ze mną swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Ponadto od samego początku mojej pracy w Urzędzie Gminy dba 
o to, bym był dobrym wójtem dla Żabiej Woli. Niezmiernie cie-
szy mnie fakt, że w mojej bieżącej pracy, a także pełniąc funkcję 
Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Ma-
zowsze Zachodnie”, na którego czele stoi Burmistrz Mszczonowa, 
mogę codziennie konsultować się i czerpać wiedzę z doświadczeń 
Józefa Grzegorza Kurka. 

Na koniec tradycyjnie chciałbym nadmienić co przygotowa-
liśmy w tym wydaniu. Jeśli chcą Państwo w ciągu 150 sekund 
zobaczyć, jak wznoszą się dosłownie od fundamentów mury po-
wstające w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skułach, zapraszam do skorzystania z fotokodu  
lub linku na sąsiedniej stronie. Ważnym tematem w aktualnym 
biuletynie, szczególnie w kontekście nadchodzącej zimy, są zasa-
dy wypłacania dodatku węglowego oraz na ogrzewanie innym 
paliwem. Piszemy o tym w sekcji „Bliżej Mieszkańców”. Skoro 
mowa o zimie, a dni robią sie coraz krótsze pamiętajmy, aby być 
widocznymi na drodze. Zapraszam do lektury sekcji „Bezpieczna 
Żabia Wola”, gdzie publikujemy m.in. informacje na temat Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oczywiśćie to nie wszystkie 
ważne tematy tego numeru. Dlatego zachęcam do lektury całości.

Szanowni Czytelnicy, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

Budynek Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sku-
łach będzie dostosowany do potrzeb osób o różnych rodzajach     
i stopniach niepełnosprawności. 

Gmina Żabia Wola pozyskała dofinansowanie w kwocie 249 
660,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 
dostępności obiektu szkoły podstawowej w miejscowości Skuły, 
Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególnymi potrzebami.” Cał-
kowita wartość projektu to 312 460,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności szkoły, nie 
tylko pod kontem osób z ograniczeniami w poruszaniu się, ale 
także z problemami ze wzrokiem, słuchem i poznawczymi.

Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało dostosowanie 
obiektu:

-pod względem architektonicznym, w tym:

-wykonanie 2 podjazdów zewnętrznych oraz platformy win-
dowej (podnośnik) przy nowym wejściu głównym do budynku, 

-instalację windy umożliwiającej dostęp osobom niepełno-
sprawnym na I piętro, 

-dostosowanie otworów drzwiowych, węzłów sanitarnych i 
dróg ewakuacyjnych dla osób niepełnosprawnych;

-pod względem komunikacyjno- informacyjnym, projektując 
uniwersalne otoczenie poprzez zastosowanie: 

-3 interaktywnych, udźwiękowiony planów tyflograficznych 
multimedialnych obiektu przy wejściach do budynku z wypu-
kłymi elementami i opisami w systemie Braille’a,

-kontrastowego oznaczenia windy i schodów,
-fakturowego oznaczenia nawierzchni w formie pola ostrze-

gawczego, pola uwagi oraz linii prowadzącej (płytek chodni-
kowych z reliefowym oznakowaniem dla osób niewidomych i 
niedowidzących, które zostaną użyte zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz budynku szkoły),

-maty ewakuacyjnej i krzesełka ewakuacyjnego.

Zadanie pn. „Poprawa dostępności obiektu szkoły podstawowej 
w miejscowości Skuły, Gmina Żabia Wola, dla osób ze szczególny-
mi potrzebami.” jest współfinansowane w ramach Projektu Poza-
konkursowego pt. Dostępny samorząd – granty finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO 
WER) 2014-2020, Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi admi-
nistracyjne.

Gmina Żabia Wola sukcesywnie dąży do poprawy warunków 
kształcenia w placówkach oświatowych. Tuż przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego zakończono prace remontowe w szkole w 
Słubicy, gdzie została także przeprowadzona kontrola warun-
ków lokalowych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Grodzisku Mazowieckim i wystawiona pozytywna opinia. Dzięki 
temu 1 września dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kow-

nackiej w Skułach rozpoczęły naukę w odnowionym budynku 
szkoły w Słubicy, gdzie będą się uczyć do momentu zakończenia 
rozbudowy budynku szkoły w Skułach. 

Po powrocie uczniów do odnowionej placówki, budynek w 
Słubicy będzie mógł dalej służyć mieszkańcom, w przyszłości 
pomieszczenia będą mogły zostać zaadaptowane na inne cele.

SZKOŁA W SKUŁACH PRZYJAZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

FILMY INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW NA KANALE YOUTUBE

INWESTYCJE OŚWIATOWE

OŚWIATA W GMINIE ŻABIA WOLA

Piotr Rybka, 
Wójt Gminy Żabia Wola
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PRZEBUDOWA UL. GRANICZNEJ
Jeszcze w tym roku 

gmina Żabia Wola pla-
nuje przebudowę od-
cinka drogi gminnej nr 
150615W ul. Granicz-
nej o długości 184 mb. 
Pracami zostanie objęty 
fragment drogi zlokali-
zowany na działkach o nr 
ew. 129/7, 104/2, 105/2 

w Słubicy A oraz o nr ew. 3/3, 4/1, 5/1 w Słubicy B. Inwestycja 
będzie realizowana w oparciu o dokumentację techniczną opra-
cowaną wcześniej na zlecenie Urzędu Gminy przez firmę A-PRO 
Anna Utrata. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie na-
wierzchni asfaltowej jezdni o szer. 5,5 m, poboczy gruntowych 
o szer. 0,8 m wzmocnionych kruszywem oraz obustronnych ro-
wów odparowywalnych. Przy południowej krawędzi jezdni pla-
nowane jest także wybudowanie chodnika. Ponadto w ramach 
zadania inwestycyjnego do nieruchomości przyległych do drogi 
wykonane zostaną zjazdy z kruszywa łamanego. Koszt realizacji 
inwestycji ma zostać pokryty ze środków budżetu Gminy Żabia 
Wola. Wykonawca prac nie został jeszcze wyłoniony. Aktual-
nie trwa ocena oferty złożonej w postępowaniu przetargowym 
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MELIOREX Sp. 
z o.o., które za realizację ww. zadania zaproponowało kwotę 
300 tys. zł.

KOLEJNE PROJEKTY DROGOWE 
Trwa postępowanie prze-

targowe na wykonanie do-
kumentacji  projektowej      w 
ramach zadania inwestycyj-
nego pn. Budowa dróg gmin-
nych - projekty dróg.Przed-
miot zamówienia został 
podzielony na dwie części i 

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
dróg w Gminie Żabia Wola (Część 1) oraz wykonanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości 
Musuły (ul. Grodziskiej) w zakresie budowy chodnika (Część 2). 
Celem zadania jest opracowanie planów przebudowy 34 ulic 
o łącznej długości blisko 22 km oraz zaprojektowanie 580 m 
chodnika przy drodze publicznej, stanowiącej kontynuację cią-
gu komunikacyjnego łączącego naszą gminę z gminą Grodzisk 
Mazowiecki. Opracowanie ww. dokumentacji pozwoli gminie na 
ubieganie się o wydanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
poszczególnych odcinków dróg, niezbędnego m.in. przy składa-
niu wniosków o dofinansowanie na realizację zadań inwesty-
cyjnych, a także późniejsze przygotowanie inwestycji do etapu 
postępowania przetargowego i robót budowlanych.

BUDOWA CHODNIKÓW 
W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, samo-

rząd lokalny podejmuje działania mające na celu wybudowanie 
przy drogach zlokalizowanych na terenie gminy Żabia Wola ko-
lejnych odcinków chodników. 

Z uwagi na fakt, że w naszej gminie ciągi komunikacyjne             
o największym natężeniu ruchu, to najczęściej drogi będące            
w zarządzie Powiatu Grodziskiego władze gminy zdecydowały 
się wspierać inwestycje powiatowe w tym zakresie. 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku remontów oraz 
przebudowy dróg powiatowych, żabiowolski samorząd zamie-
rza sukcesywnie przekazywać dotacje celowe na zadania inwe-
stycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
na terenie gminy, poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Na wrześniowej sesji Rady Gminy Żabia Wola, podjęta zosta-
ła uchwała w sprawie przekazanie Powiatowi Grodziskiemu 
dotacji celowej w kwocie 35 tys. zł. Pomoc finansowa zostanie 
wykorzystana na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebu-
dowa drogi 1505W Grodzisk Mazowiecki – Józefina w zakresie 
budowy chodnika w miejscowości Huta Żabiowolska i Józefina. 

Gmina sukcesywnie buduje też chodniki przy drogach gmin-
nych. Pod koniec października ogłoszone zostało postępowanie 
przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania 
inwestycyjnego pn. Rozbu-
dowa i przebudowa drogi 
gminnej ulicy Szkolnej w 
zakresie budowy chodnika 
w miejscowości Osowiec       
i Józefina. Termin składania 
ofert upływa 14.11.2022 r. 

PRZEBUDOWA UL. TARCZYŃSKIEJ
Powiat Grodziski zakończył realizację 

zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1503W ul. Tarczyńska w Ojrza-
nowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi po-
wiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna), 
gmina Żabia Wola”. Łączny koszt przed-
sięwzięcia wyniósł ponad 1,7 mln zł, z 
czego 400 tys. zł stanowiła dotacja ce-
lowa z budżetu gminy Żabia Wola. Prace 

obejmowały m.in. wzmocnienie nawierzchni ulicy na odcinku 
961 m, poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do 6 m, wyko-
nanie poboczy i zjazdów do posesji oraz wymianę przepustów    
i ustawienie barier energochłonnych.

28 października br. Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka razem 
ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim, Dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg Martą Strawą oraz Radnym Powiatowym 
Dariuszem Dąbrowskim wzięli udział w wizji w terenie, w cza-
sie której oceniali jakość wykonanych prac na przebudowanym 
odcinku drogi.

- Bardzo mnie cieszy, że dobra współpraca z Powiatem Gro-
dziskim przynosi owoce w postaci kolejnych inwestycji na te-
renie naszej Gminy. Cieszy tym bardziej, że wybudowanie kolej-
nych odcinków dróg podnosi komfort nie tylko naszej lokalnej 
społeczności, ale i odwiedzających naszą Gminę. W przyszłym 
roku planujemy kolejny odcinek ul. Tarczyńskiej, budowę nowej 
ul. Słowika (środki 5mln z Polski Ład) w Zarębach i planujemy 
też zabieganie o środki na budowę szerszej ul. Skulskiej – pod-
kreśla Wójt Gminy Żabia Wola.

INWESTYCJE INWESTYCJE
NOWE WIATY PRZYSTANKOWE

Intensywny rozwój komunikacji autobusowej na terenie gmi-
ny Żabia Wola oraz ciągły wzrost liczby pasażerów korzystają-
cych z przewozów organizowanych przez Związek Powiatowo 
- Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” sprawiają, że 
zwiększa się zapotrzebowanie na nową infrastrukturę przystan-
kową. 

Gmina Żabia Wola, mając na uwadze komfort podróżnych 
oczekujących na autobus, stara się sukcesywnie instalować ko-
lejne wiaty, tak potrzebne szczególnie w okresie jesienno-zimo-
wym. W tym roku udało się zamontować ich łącznie 12.

Budowa infrastruktury przystankowej w miejscowościach 
Skuły, Jastrzębnik i Bieniewiec była możliwa dzięki dofinanso-
waniu pozyskanemu ze środków „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. Wartość każdego z za-
dań to 20 tys. zł. brutto, z czego 50% kosztów całkowitych sta-
nowiły środki pochodzące z dotacji.

Zakres wykonanych prac obejmował przygotowanie terenu 
oraz zamontowanie wiat przystankowych z infrastrukturą to-
warzyszącą w 4 lokalizacjach tj. w Skułach i Jastrzębniku (po 1 
przystanku) oraz w Bieniewcu (2 przystanki).

Dziękujemy władzom Województwa Mazowieckiego za przy-
znane dofinansowanie, które umożliwiło realizację zadań mają-
cych bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkow-
ników transportu publicznego.

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury przystankowej w miejsco-
wości Skuły” współfinansowano ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 ” – „Mazowsze dla sołectw 
2022”

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury przystankowej w miej-
scowości Bieniewiec” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 ” – „Mazowsze dla 
sołectw 2022”

Zadanie pn. „Budowa infrastruktury przystankowej w miej-
scowości Jastrzębnik” współfinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 ” – „Mazowsze dla 
sołectw 2022” 

POD BIAŁO-CZERWONĄ
Dzięki zaangażowaniu Mieszkańców, którzy oddali swoje gło-

sy w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”, naszej gminie uda-
ło się uzyskać dofinansowanie na zakup masztu i flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz ich instalację przed budynkiem Urzędu 
Gminy Żabia Wola.

Umowa o udzielenie gminie Żabia Wola dotacji celowej z bu-
dżetu państwa, w kwocie 8 tys. zł, z przeznaczeniem na realiza-
cję ww. zadania została podpisana na koniec lipca br.

Maszt został zamontowany w październiku br., zaś uroczyste 
wciągnięcie flagi nastąpi 11 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w 
czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Projekt „Pod biało- czerwoną” ma na celu integrację lokalnych 
i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz 
nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa realizowana jest pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego.

Trwają procedury przetargowe mające na celu zawarcie umo-
wy na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej im. Stefa-
nii Dziewulskiej w Ojrzanowie.

Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dota-
cję w wysokości 2,6 mln zł. Otrzymane dofinansowanie stanowi 
98% kosztów całkowitych inwestycji. 

Inwestycja umożliwi dzieciom z Siestrzeni - z terenu gminy 
popegeerowskiej - dostęp do nauczania na terenie gminy Żabia 
Wola. 

„Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości 
Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich” jest dofinanso-
wane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych, Edycja III - PGR.

Żabia Wola, październik 2022 r.

ojrzanów

ROZBUDOWA SP W OJRZANOWIE
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INWESTYCJE

Nowoczesne oświetlenie uliczne to oszczędność dla samorzą-
du. Gmina Żabia Wola pamięta o tym, w czasie budowy nowego 
i sukcesywnej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego. 
Zastosowanie technologii LED i demontaż starych opraw oświe-
tleniowych sodowych, nie tylko pozwala na ograniczenie kosz-
tów oświetlenia dróg i ulic, ale także wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa uczestników ruchu drogowego i podnosi komfort 
życia mieszkańców.

W pierwszej połowie sierpnia podpisana została umowa obej-
mującą swoim zakresem rozbudowę infrastruktury oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy Żabia Wola. Inwestycje w miejsco-
wościach: Bolesławek, Ojrzanów, Siestrzeń, Władysławów, Za-
ręby oraz Żelechów finansowane są w ramach Funduszu Sołec-
kiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na 2022 r.

Jednocześnie na mocy umowy o udzieleniu pomocy finanso-
wej w ramach dofinansowania ze środków Województwa Mazo-
wieckiego z programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji So-
łectw MAZOWSZE 2022” trwa rozbudowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowościach: Bolesławek, Zaręby oraz Petrykozy. 

Zawarta umowa z Wykonawcą obejmuje realizację budowy w 
ramach obu finansowań. 

Również w sierpniu zakończony został montaż nowych opraw 
oświetleniowych LED w ramach realizacji zadania pn. „Montaż 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Żabia Wola”. Dzięki 15 
energooszczędnym oprawom oświetleniowym, które zastąpiły 
istniejące latarnie sodowe, ul. Wiśniowa w Żabiej Woli zyskała 
nową jakość oświetlenia drogowego.

W październiku rozpoczęła się realizacja zadania inwesty-
cyjnego pn. Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne w Gminie Żabia Wola.

Wymianę 158 sztuk nieefektywnych opraw oświetleniowych 
sodowych na energooszczędne oprawy LED prowadzi firma 
MK-ENERGY Realizacja Inwestycji Marcin Kamiński z siedzibą 
w Ludwinowie.

Nowe oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane w nastę-
pujących ciągach oświetlenia ulicznego:

- Osowiec - Musuły, ul. Mazowiecka - 69 szt.
-  Kaleń - Ciepłe, ul. Mszczonowska - 29 szt.
-  Huta Żabiowolska, ul. Warszawska - 18 szt.
-  Grzegorzewice, ul. Pałacowa - 23 szt.
-  Słubica B, ul. Orchidei - 19 szt.
Nowe oprawy charakteryzują się parametrami techniczno-

-użytkowymi, gwarantującymi wysoką jakość oświetlenia dro-
gowego oraz ograniczają powstawanie olśnienia.

Zadanie pn. „Przygotowanie infrastruktury pod oświetlenie w 
miejscowości Bolesławek” współfinansowano ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Za-
ręby” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Pe-
trykozy” współfinansowano ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ża-
bia Wola” współfinansowano ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Zadanie pn. „Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne w Gminie Żabia Wola” jest współfinansowa-
ne ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Kli-
matu – Mazowsze dla klimatu 2022.

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE

Od kilku lat w naszej gminie trwa sukcesywna wymiana wodo-
mierzy głównych zainstalowanych u odbiorców wody z gminnej 
sieci wodociągowej. Aktualnie prace związane z montażem urzą-
dzeń z modułem radiowym prowadzone są w miejscowościach: 
Żabia Wola, Huta Żabiowolska, Żelechów, Kaleń, Ojrzanów oraz 
Ojrzanów-Towarzystwo. Za dostarczenie i montaż na przyłączach 
wodociągowych wodomierzy z cechą legalizacyjną 2022 odpo-
wiedzialna jest firma Projekt Instal Kamil Sierota z Grodziska Ma-
zowieckiego, z którą gmina podpisała umowę w sierpniu br.

Koszt realizacji przedmiotowego zadania wynosi 130 tys. zł. Za 
tę kwotę, wymienionych zostanie blisko 450 wodomierzy.

Prosimy właścicieli nieruchomości o udostępnienie pomiesz-
czeń, w których zlokalizowane są wodomierze i przygotowanie 
dostępu do punktu pomiarowego.

Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 - 18:00. Pracownicy firmy będą legitymowali się upoważnie-
niem podpisanym przez Wójta Gminy Żabia Wola.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie będą mogły udo-
stępnić punktu pomiarowego, proszone są o kontakt w celu umó-
wienia się na wymianę wodomierza w innym terminie (pracow-
nik firmy dokonującej wymiany wodomierzy zostawi na posesji 
informację z danymi kontaktowymi).

WYMIANA WODOMIERZY

Do końca listopada Centrum Usług Spo-
łecznych w Żabiej Woli przyjmuje wnioski o 
wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku na 
ogrzewanie innym paliwem niż węgiel. Wnio-
ski złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą 
rozpatrywane. Poniżej zamieszczamy krótką 

informację na temat ww. świadczeń. Więcej szczegółów można 
uzyskać w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli, ul. Główna 5 
lub pod nr 46 857 82 88 oraz na stronie internetowej: 
https://www.cus.zabiawola.pl,       

DODATEK WĘGLOWY
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie 

domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na pa-
liwo stałe, zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgło-
szone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 
dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych 
do CEEB po raz pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć 
w gminie, w której znajduje się nasze miejsce zamieszka-
nia, osobiście albo drogą elektroniczną, czyli przez system 
ePUAP opatrzony podpisem elektronicznym.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy 
przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek 
przyznawany będzie temu z wniosko-
dawców, który złożył wniosek jako 
pierwszy. Kwota dofinansowania do 
zakupu węgla wypłacana jest na wska-
zane przez wnioskodawcę osobiste 
konto bankowe, jednorazowo w wyso-
kości 3 000 zł.

DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OGRZEWA-
NIE INNYMI PALIWAMI NIŻ WĘGIEL

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeśli głów-
nym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest :

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, 
zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy 

-  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG  
- kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w 
przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych do CEEB po raz pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych to jednorazowa pomoc, 
która wynosi:

- 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym ro-
dzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego

- 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem 
kawałkowym

- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

- 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest ko-
cioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje:
- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzo-

nym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego 

zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców nie-
których paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;

- gdy źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest gaz siecio-
wy lub gaz LPG z tzw. butli gazowej.

DODATKI DLA TZW. PODMIOTÓW  WRAŻLIWYCH
Ustawa z 15 września o szczególnych roz-

wiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 
przewiduje możliwość ubiegania się o wy-
płatę dodatku tzw. podmiotom wrażliwym, 
czyli m.in. szkołom, przedszkolom, nocle-
gowniom, jednostkom kultury, przychod-
niom i szpitalom, które ogrzewane są m.in. 
za pomocą węgla, peletu, oleju opałowego czy gazu skroplonego 
LPG. 

Podmioty wrażliwe ogrzewane za pomocą węgla kamiennego, 
brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla ka-
miennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu 
skroplonego LGP albo oleju opałowego, wykorzystywanego na 
cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej 
działalności mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku w terminie 
do 30 listopada 2022 roku. 

Do wniosku należy dołączyć: 
▪️oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie 

potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, 
▪️dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania ob-

liczeń dodatku.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłosze-

nie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocz-
nej ilości paliwa w roku 2022. Dodatek dla podmiotów wrażli-
wych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. 
Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów 
ogrzewania na sezon. Obliczenia przeprowadza się na podsta-
wie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2020 i 2021.

 Wypełniony wniosek należy złożyć w 
Biurze Obsługi Urzędu Gminy Żabia Wola, 
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Lista tzw. podmiotów wrażliwych oraz 
wniosek dostępne są na naszej stronie in-
ternetowej.

INFORMACJA O DODATKACH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi, 
za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (https://
epue.arimr.gov.pl/), nabór wniosków na wymianę w gospodar-
stwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów 
zawierających azbest.

Wsparcie może być udzielone osobom fizycznym, które speł-
niają co najmniej jeden z poniższych warunków:

- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników lub;

- przyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu usta-
wy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego, co najmniej w roku poprzedzającym 
rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem,

jeżeli:
- są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym 

będzie wymieniane pokrycie dachowe;
- mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów 

ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewiden-
cji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie można uzyskać na wymianę pokrycia dacho-
wego zawierającego azbest, w tym również zakup oraz montaż 
nowego pokrycia dachowego wolnego od azbestu na budynkach 
służących do produkcji rolniczej. Wsparcia udziela się jeżeli wy-
mieniane jest pokrycie dachowe na całym budynku, a przedsię-
wzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie oraz trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
wynosi 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 000 zł dla jednej oso-
by. Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki 
w wysokości do 50% całkowitej kwo-
ty wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat 
możliwości uzyskania dofinansowa-
nia, niezbędne dokumenty oraz regu-
lamin konkursu i regulamin wyboru 
przedsięwzięć można znaleźć na stro-
nie - link w fotokodzie obok:

AZBEST - DOFINANSOWANIE

CZYSTE POWIETRZE - ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI PRZEDSIĘWZIĘĆ

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

10 października 2022 r. ukazał się komunikat dla Beneficjen-
tów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, dotyczący 
zmian w sposobie przeprowadzania kontroli przedsięwzięć re-
alizowanych w ramach przedmiotowego programu. 

Zgodnie z opublikowaną informacją przywrócony zostaje ro-
dzaj kontroli przedsięwzięć polegający na prowadzeniu kontroli 
na dokumentach w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze” będą więc zobowiązani do uzupełnienia na wezwanie                  
kontrolującego wniosków o płatność końcową o dodatkowe 

dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu rzeczowego 
przedsięwzięcia. 

Kontrola dokumentów zakończona zostanie sporządzeniem 
protokołu, którego treść zostanie przekazana Beneficjentowi.

W przypadku zastrzeżeń do zgodności zrealizowanego przed-
sięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie lub zgodno-
ści ze stanem faktycznym wykazanym w protokole, Beneficjent 
będzie mógł jednokrotnie złożyć dodatkowe dokumenty i wyja-
śnienia mające wpływ na ustalenia zawarte w protokole. 

Pozytywny wynik kontroli na doku-
mentach, przeprowadzonej przed wypłatą 
środków będzie warunkiem wypłaty środ-
ków na rzecz Beneficjenta.

Z treścią komunikatu można zapoznać 
się na stronie WFOŚiGW po zeskanowaniu 
fotokodu obok:

Jesień to zwykle czas, kiedy robimy porządki w naszych 
ogrodach i na działkach. Tam, gdzie możemy, zostawiaj-
my przynajmniej część liści. Może w ten sposób uratuje-
my jeża albo inne zwierzę? Liście dla jeża to znakomite 
schronienie przed zimą!
- Jeże w ogrodach są bardzo potrzebne. Są bardzo sku-
tecznymi owadożercami. To pracowite zwierzątko po-
może nam pozbyć się z ogrodu niechcianych ślimaków. 
Żeby jednak jeż chciał u nas mieszkać, musimy umożliwić 
mu dostęp do naszej działki (możemy budować tunele                   
w ogrodzeniach).
- Z liści pozostawionych na ziemi skorzystają także inne 
zwierzęta, nie tylko jeże. W takiej naturalnej warstwie 
mieszkają ważne mikroorganizmy rozkładające materię 
organiczną (i wzbogacające glebę) oraz większe orga-
nizmy, w tym oczywiście owady, pająki, a także gady czy 
płazy. Zimą, póki nie spadnie śnieg, ptaki znajdą tu sma-
kowite larwy.
- Liście są też ważne dla gleby. Wprawdzie doświadcze-
ni ogrodnicy zalecają usuwanie liści z trawników, bo ich 
obecność zaszkodzi trawie (mogą zostawić po sobie łyse 
placki ziemi), ale tam, gdzie możemy, nie grabimy!
- Uwaga, zostawiamy tylko zdrowe liście. Jeśli mają na 
sobie ślady chorób, należy je zebrać i zutylizować. Liście 
można kompostować (np. te zebrane z chodników czy 
alejek).

 więcej  po zeskanowaniu fotokodu na zdjęciu powyżej

LIŚCIE DLA JEŻA I NIE TYLKO... WIFI4EU - PUBLICZNY DOSTĘP DO INTERNETU W CENTRUM ŻABIEJ WOLI
Od lipca br. w centrum Żabiej Woli działa 

12 punktów bezpłatnego dostępu do interne-
tu (oznaczonych tabliczkami jak na wizualizacji 
obok), które znajdują się w budynkach Urzędu 
Gminy Żabia Wola, Centrum Usług Społecznych, 
Ośrodka Zdrowia, Domu Kultury w Żabiej Woli 
oraz na obszarze ok. 100 metrów od umiejsco-
wienia danego punktu dostępowego. Zapraszamy do obejrzenia 
krókiego filmu prezentującego możliwości WIFI4EU po zeska-
nowaniu fotokodu lub wchodząc na kanał YT Urzędu Gminy,          
o którym piszemy na stronie 3. 

OSP SKUŁY SZKOLI MŁODYCH ADEPTÓW POŻARNICTWA
We wrześniu i październiku Ochotnicza Straż Pożarna 

w Skułach zaprosiła młodzież w wieku od 11 do 18 lat do 
udziału w cyklu spotkań organizowanych w ramach pro-
jektu pn. „Szkolimy młodych adeptów pożarnictwa”.

adanie miało na celu kształtowanie u młodzieży świa-
domości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własne-
mu i innych, a także przekazanie wiedzy w zakresie zagro-
żeń jakie młodzi ludzie mogą napotkać na swojej drodze 
oraz sposobów ich pokonywania. 

Szkolenia prowadzone przez instruktorów z OSP Skuły 
polegały na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, pokazie 
oraz ćwiczeniach. 

W czasie 4 spotkań teoretycznych i 4 spotkań praktycz-
nych uczestnicy projektu poszerzali swoją wiedzę w na-
stępujących zakresach: podstawy pierwszej pomocy, ra-
townictwo wodne, pożary i ratownictwo drogowe. 

W szkoleniach wzięła udział młodzież z MDP Skuły, 
MDP w Zbiroży, MDP Radziejowice, MDP - OSP Izdebno 
Kościelne, a także młodzież niezrzeszona. 

„Zadanie publiczne pn. „Szkolimy młodych adeptów pożar-
nictwa” dofinansowane ze środków z budżetu Wojewódz-
twa.

Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Żabia 
Wola prowadzi konsultacje społeczne poprzez wyłożenie 
projektów planów miejscowych do publicznego wglądu   
w terminach:

- od 4 listopada 2022r. do 28 listopada 2022r. (z termi-
nem wnoszenia uwag do 14 grudnia 2022r.)

· dla projektu MPZP obejmujący fragment miejscowo-
ści Żabia Wola (Obszar I) - obszar wyznaczony granicą 
administracyjną miejscowości Żabia Wola przylegający 
do granicy administracyjnej miejscowości Przeszkoda,                 
Zalesie, Wycinki Osowskie, Huta Żabiowolska ograniczo-
ny ul. Warszawską,

· dla projektu MPZP obejmujący fragment miejscowości 
Żabia Wola (Obszar III) - obszar wyznaczony granicą ad-
ministracyjną miejscowości Żabia Wola przylegający do 

granicy administracyjnej miejscowości Huta Żabiowolska, 
Kaleń Towarzystwo, Ojrzanów Towarzystwo ograniczony 
ul. Jesionową i ul. Warszawską,

- od 4 listopada 2022r. do 5 grudnia 2022r. (z terminem 
wnoszenia uwag do 30 grudnia 2022r.)

· dla projektu MPZP obejmującego fragment miejscowo-
ści Żelechów Obszar 1D-2-II  w obszarze ograniczonym 
ulicami: Chełmońskiego, Topolową, Widokową, Długą,

· dla projektu MPZP obejmującego fragment miejsco-
wości Żelechów Obszar A1 w rejonie ulic Chełmońskiego, 
Krakowiańskiej, Nad Lasem, Topolowej z ulicami przyle-
głymi.

Projekty MPZP dostępne są do wglądu w Urzędzie Gmi-
ny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

WYŁOŻENIE PROJEKTÓW PLANÓW MIEJSCOWYCH
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ŚWIĘTO CHLEBA I 120-LECIE OSP ŻELECHÓW ŚWIĘTO CHLEBA I 120-LECIE OSP ŻELECHÓW
Ponadto jury przyznało nagrodę specjalną dla Przedstawicieli Strony 
Ukraińskiej, natomaist Sołectwo Grzegorzewice  otrzymało wyróżnienie 
Przewodniczącej Rady Gminy.

Część artystyczną wypełniły występy loklanych zespołów: DoReMiRe i 
Wesołe Rzępoły oraz cztery koncerty. Na scenie wystąpili kolejno:  DISCO-
BOYS, TOPKY,  BUENOS oraz DJ MAX & DJ MISIEK.  Ponadto przez cały 

dzień impreza była pełna dodatkowych atrakcji zarówno dla dzieci jak i 
dorosłych. Dmuchańce, animacje dla najmłodszych, koło fortuny, makra-
my,  miody z lokalnych pasiek, serwety szydełkowe, zabawki szyte, torby, 
biżuteria, ręcznie robione mydełka, minerały, kamienie naturalne oraz de-
coupage to tylko niektóre z nich. Można było także zasmakować regional-
nych pyszności. 

W niedzielę 28 sierpnia 2022 r. odbyło się doroczne Święto Chle-
ba. Miało ono szczególny charakter, gdyż zostało połączone z ob-
chodami okrągłego jubileuszu 120-lecia istnienia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Żelechowie.

Uroczystość rozpoczęła plenerowa Msza Święta na boisku sąsiadują-
cym ze Szkołą Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.  Na-
stępnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn, odbyła 
się parada wieńców dożynkowych oraz wozów strażackich. 

Odświętny korowód przeszedł do siedziby OSP w Żelechowie, gdzie 
rozpoczęła się część oficjalna, podczas której zostali odznaczeni zasłu-
żeni druhowie.

Decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP, Złotym Znakiem Związku został 
odznaczony dh Roman Małecki.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie wręczono 
następujące odznaczenia:
- „Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Wiesław Dziewulski, dh Mirosław Dziewulski, dh Mariusz Pałasz, dh 
Krzysztof Perzyna oraz dh Paweł Stuczyński.
- „Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Marcin Jasiński, dh Przemysław Klimkowski, dh Paweł Kostera oraz 
dh Rafał Tober.
- „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
dh Krzysztof Burak, dh Piotr Burak, dh Piotr Jałowiecki, dh Piotr Rybka, 
oraz dh Paweł Witczak. 

Decyzją Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Grodzisku Mazowieckim 
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
dh Michał Drągowski, dh Szymon Gajda, dh Bartłomiej Gajewski,                  
dh Bartłomiej Gzula, dh Mateusz Jałowiecki, dh Mateusz Ożarowski,       
dh Dominik Perzyna, dh Hubert Rusinowski, dh Przemysław Wójcik oraz 
dh Piotr Żak.

Kolejnym punktami programu było poświęcenie i przekazanie pocz-
towi sztandarowemu MDP Żelechów pierwszego proporca, a następnie 
poświęcenie figurki Św. Floriana i tablicy pamiątkowej. 

Następnie odbyło się symboliczne otwarcie remizy strażackiej z oka-
zji ukończenia jej rozbudowy. Przecięcia wstęgi dokononali: Prezes OSP 
dh Mariusz Pałasz, Proboszcz Parafii Żelechów Ksiądz Jerzy Król, Poseł 
na Sejm RP Pan Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy Żabia Wola Pan Piotr Ryb-
ka oraz przewodnicząca Rady Gminy Żabia Wola Pani Anna Filipowicz.

Ważnym momentem było wręczenie przez Wójta Gminy Żabia Wola 
Pana Piotra Rybkę odznaczenia „Honorowy Obywatel Gminy Żabia 
Wola” dla Burmistrza Mszczonowa  Pana Józefa Kurka, z którym w na-
stępnym numerze opublikujemy oddzielny wywiad.

Część oficjalną wydarzenia zamknęło rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

- Miejsce I - KGW i OSP Żelechów,
- Miejsce II - Sołectwo Bukówka i Rumianka,
- Miejsce III - Sołectwo Huta Żabiowolska.
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓWBLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Udział w projekcie stanowił 
grunt do nawiązania kontaktów 
i wyposażył kobiety w narzędzia, 
wiedzę i umiejętności dodając im 
siłę do dalszych działań w kie-
runku samorozwoju, dokonania 

zmiany w życiu zawodowym i osobistym, powrotu na 
rynek pracy, założenia własnej działalności gospodarczej 
bądź zaangażowania się w pracę na rzecz społeczności lo-
kalnej.

Panie uczestniczące w projekcie miały okazję skorzy-
stać z porad dietetyczki, wizażystki i stylistki, wziąć udział 
w zajęciach kulinarnych, zajęciach z trenerkami rozwoju 
osobistego, jak również skorzystać z treningu uwalniania 
stresu metodą TRE i zrelaksować się podczas koncertu re-
laksacyjnego z użyciem gongów. 

Organizowane były też szkolenia on-line nt. ekonomii 
społecznej oraz możliwości jakie daje serwis Linkedin i 
media społecznościowe. Szkolenia przeznaczone były dla 
osób, które szukają lub chcą zmienić pracę, a także dla 
tych, które szukają sposobów na promocję działań spo-
łecznych, swojego biznesu i budowanie marki osobistej. 

Szczególnie dla kobiet działających społecznie w roli 
sołtysów i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich okazały się 
przydatne szkolenia podnoszące ich kompetencje w za-
kresie wiedzy na temat sektora pozarządowego i jego 

szans na aktywność społeczną i ekonomiczną z pozyski-
waniem źródeł środków zewnętrznych włącznie.

Spośród 20 kobiet zrekrutowanych do projektu znala-
zły się mieszkanki ośmiu z dziesięciu gmin terenu LGD w 
tym trzy z gminy Żabia Wola. 

Projekt był koordynowany od sierpnia do końca paź-
dziernika przez LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Działania 
projektowe zrealizowano we współpracy z partnerami 
LGD „Kraina Rawki” z województwa łódzkiego i LGD „Zie-
lone Sąsiedztwo” z Mazowsza. 

W związku z przypadającym na 20 listopada dniem 
praw dziecka Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli 
w ramach projektu „Rodzinę masz tylko jedn - doceń JĄ” 
ogłasza konkurs plastyczny w ramach którego zostaną 
wyłonione najlepsze prace o tematyce prawa dziecka. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych klas 1- 3 i dzieci z przedszkoli z Gminy Żabia Wola. 

więcej informacji oraz regulamin dostępny w linku: 
https://www.cus.zabiawola.pl/redir,index?tresc=12976

AKTYWNI SENIORZY
Gmina Żabia Wola dba o potrzeby najstarszych miesz-

kańców. Jednym z elementów gminnej polityki senioral-
nej było utworzenie Klubu Senior + w Słubicy Dobrej oraz 
Klubu Senior + w Żelechowie. Oba Kluby działają dość 
prężnie, gdyż na terenie gminy nie brakuje osób, które 
ukończyły sześćdziesiąt lat i chcą aktywnie spędzać czas, 
poszerzając przy tym swoją wiedzę i zainteresowania.

Członkowie Klubu Senior + w Że-
lechowie biorą udział w zajęciach 
usprawniających, artystyczno-ma-
nualnych, warsztatach ogrodniczo-
-zielarskich zajęciach z trenerem 
rozwoju osobistego. 

Klubowicze ze Słubicy 
Dobrej uczestniczą na-
tomiast w warsztatach 
wyplatania makram, 
zajęciach edukacji ży-
wieniowej, artystyczno-
-manualnych, uspraw-

niających oraz spotkaniach organizowanych w ramach 
kawiarenki integracyjnej. Działalność Klubów nasta-

wiona jest na zaspokajanie po-
trzeb towarzyskich seniorów 
poprzez organizowanie różnego 
rodzaju spotkań i uroczysto-
ści oraz umożliwienie udziału 
w różnego typu wycieczkach 
i wydarzeniach kulturalnych. 

Dla przykładu Członkowie Klubu Senior+ w Słubicy Do-
brej zorganizowali we wrześniu spektakl upamiętnia-
jący rocznice wybuchu II wojny światowej oraz ognisko 
integracyjne, natomiast Klubowicze z Żelechowa grilla                                
z okazji zakończenia wakacji. 
Oba Kluby uczestniczyły tak-
że we wrześniowej wycieczce 
do Sandomierza oraz w ob-
chodach Dnia Seniora organi-
zowanych przez Przedszkolu 
Leśna Kraina.

3K - KOMPETENCJE KREATYWNOŚĆ KOBIECOŚĆ

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego jak zwykle 
stanęło na wysokości zadania organizując obchody święta 
najpyszniejszego polskiego ciasta - ”Dzień Szarlotki”.

18 września br. te-
ren parku przy Dom 
Kultury w Żabiej Woli 
zapełniły liczne sto-
iska stowarzyszeń, kół 
gospodyń wiejskich 
oraz rękodzielników 
i innych wystawców. 

Nie mogło oczywiście 
zabraknąć Koła Go-
spodyń Wiejskich      z 
Żabiej Woli i Koła Go-
spodyń z Żelechowa. 
Swoje stoisko mieli tak-
że wolontariusze z lo-
kalnego Stowarzyszenie 
Bezdomniaki Żabiowol-
skie, którzy w zamian 
za datki na rzecz bez-
domnych czworonogów 
częstowali pysznymi, 
domowymi wypiekami.

LGD Ziemia Chełmoń-
skiego zorganizowało 
także „punkt wymiany 

roślin”. Uczestnicy „Dnia Szarlotki” mogli w nim wymienić 
się roślinami ze swoich domów lub ogródków.

Nie zabrakło także innych atrakcji dla dużych i małych 
oraz programu artystycznego. Na scenie, ku uciesze pu-
bliczności, wystąpiły zespoły działające przy żabiowol-
skim Domu Kultury: „DoReMiRe” i „Wesołe Rzępoły”.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było oczywiście 
ogłoszenie wyników konkursów na najlepsze wypieki. O 
tytuł „Mistrza Szarlotki 2022” można było zawalczyć w 
kategoriach „małe co nieco z jabłuszka” (grupa wiekowa 
od „0” do 13 lat) oraz „OPEN”. Pasjonaci pieczenia ciast 
dużych rozmiarów mogli natomiast wykazać się w konku-
rencji na „MEGA Szarlotkę”.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody 
ufundowane przez Gminę Żabia Wola, których uroczyste-
go wręczenia dokonali Przewodnicząca Rady Anna Filipo-
wicz oraz Piotr Rybka - Wójt Gminy Żabia Wola

Kolejny „Dzień Szarlotki” już za rok.

Kolejna już, 8 Dycha Strażacka przeszła do historii. W 
tegorocznej edycji zawodów dla miłośników biegania i 
nordic walking, organizowanych przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Skułach, 
wystartowało łącznie 
234 zawodników, w 
tym w Biegu specjal-
nym – 19 strażaków, w 
Biegu dzieci - 93 mło-
dych biegaczy, w Biegu 
głównym – 80 uczestni-
ków, w Nordic Walking 
- 42 chodziarzy. Orga-
nizatorzy nagrodzili 
biegaczy łącznie w 11 
kategoriach. Najszyb-
szym biegaczem oka-
zał się Maciej Zarzycki, 
który pokonał 10 km 
w czasie 35 minut i 36 
sekund. Wszystkim za-
wodnikom gratuluje-
my i już dziś życzymy 
owocnych treningów i 
świetnej formy przed  
zawodami w przyszłym 
roku.

8 Dycha Strażacka dofinansowana została w ramach do-
tacji z budżetu gminy Żabia Wola. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka.

DZIEŃ SZARLOTKI 2022

I ZNÓW POBIEGLI...



BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 55/22 15BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 55/2214

W okresie jesienno-zimowym po zapadnięciu zmroku, na 
jeszcze nieoświetlonych odcinkach dróg, piesi są słabo wi-
doczni dla kierowców samochodów. Dotyczy to szczególnie 
osób ubranych ciemną odzież, poruszających się bez odbla-
sków oraz dodatkowego oświetlenia w postaci np. latarki. 
Korzystanie z elementów odblaskowych zwiększa kilkukrot-
nie widoczność pieszego, wydłużając tym samym czas, który 
kierujący pojazdem ma na wykonanie manewru wymijania 
bądź hamowania. Prawidłowo noszone elementy odblaskowe 
znacznie zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu dro-
gowego, natomiast w przypadku pieszych mogą także urato-
wać życie. Żabiowolski samorząd również pamięta, jak ważne 
są działania informacyjne w tej kwestii. Na terenie gminy Żabia 
Wola od kilku lat prowadzone są działania profilaktyczne skie-
rowane do najmłodszych uczniów Gminy Żabia Wola, mające 
na celu zachęcenie oraz wyrobienie w nich nawyku korzysta-
nia  z odblasków. Wzorem ubiegłych lat, również w tym roku 
pierwszoklasiści ze szkół podstawowych otrzymali od Wójta 
Gminy pakiety odblaskowe, składające się z chusty oraz bre-
loka. Odblaski trafiły także do funkcjonariuszy z Posterunku 
Policji w Żabiej Woli, którzy rozdają je wśród dzieci i seniorów. 
PAMIĘTAJ! Element odblaskowy powinien zostać umieszczony 
w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samo-
chodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających   
z obu kierunków (z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mi-
jania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kiero-
wanego jest na prawą stronę drogi), zaleca się zatem pieszym 
idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu 
pojazdów) noszenie odblasków na prawej ręce lub nodze (od 
strony ruchu pojazdów).

asp. szt. Krzysztof Jakubik odpowiada za 
rejon miejscowości: Bieniewiec, Grzymek, Ja-
strzębnik, Józefina, Musuły, Osowiec, Przeszko-
da, Siestrzeń, Stara Bukówka, Władysławów, 
,Wycinki Osowskie, Zalesie  i Żabia Wola. 
tel.: 47 72 42 790, kom. 600-997-537
dzielnicowy.zabiawola1@ksp.policja.gov.pl

asp. szt. Mariusz Kossowski odpowiada za 
rejon miejscowości: Bartoszówka, Bolesławek, 
Ciepłe, Ciepłe Pierwsze, Grzegorzewice, Grzmią-
ca, Huta Żabiowolska, Kaleń, Kaleń Towarzy-
stwo, Lasek, Lisówek, Nowa Bukówka, Oddział, 
Ojrzanów, Ojrzanów Towarzystwo, Petrykozy, 
Pieńki Słubickie, Pieńki Zarębskie, Piotrkowice, 
Redlanka, Rumianka, Skuły, Słubica A i B, Słubi-
ca Dobra, Słubica Wieś, Zaręby, i Żelechów.
 tel.: 47 72 42 790, kom. 600-997-532
dzielnicowy.zabiawola2@ksp.policja.gov.pl

BEZPIECZNA ŻABIA WOLABEZPIECZNA ŻABIA WOLA

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
to narzędzie do identyfikacji zagrożeń na 
danym terenie oraz współdziałania insty-
tucji, służb i samych obywateli w celu ich 
eliminowania. Prezentowane na niej in-
formacje uwzględniają zarówno wybrane 

kategorie przestępstw i wykroczeń jak  i zagrożenia, które w 
subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają 
na ich poczucie bezpieczeństwa. Krajowa mapa zagrożeń bez-
pieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech 
płaszczyznach:

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informa-
tycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
- bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicie-

lami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych 
itp.; 

- debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicz-
nemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wy-
korzystaniem platformy wymiany informacji.

Aplikacja zawierająca mapę, na którą można anonimowo 
nanieść informację o wybranym z katalogu za-
grożeniu, dostępna jest od października 2016 
r. na terenie całego kraju, m.in. na stronach in-
ternetowych jednostek Policji.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Żabia Wola 
do aktywnego korzystania z Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa i informowania 
Policji za jej pośrednictwem o sytuacjach 
powodujących zmniejszenie poczucia bez-
pieczeństwa. Przypominamy także, że każde 
naniesione na mapę zagrożenie wywołuje 
odpowiednią reakcję policjantów, dlatego na-
leży korzystać  z aplikacji w sposób odpowiedzialny.

Aplikacja nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji 
Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru 
alarmowego 112.

Pytania lub wątpliwości związane z obsługą Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwagi do funkcjonalności 
mapy można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: kmzb@policja.gov.pl

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
11.10. 2022 r. w gminie Żabia Wola odbyła się debata społeczna 

„Porozmawiamy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ”. 
Policjanci spotkali się z przedstawicielami lokalnego samorządu 
i mieszkańcami, aby opowiedzieć o prowadzonych działaniach 
oraz porozmawiać o bezpieczeństwie na terenie gminy. W deba-
cie uczestniczyli m.in. Komendant Powiatowy Policji w Grodzi-
sku Maz., kierownik i dzielnicowi z Posterunku Policji w Żabiej 
Woli, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego grodziskiej komen-
dy oraz Wójt Gminy Żabia Wola. Jak wynika z informacji przed-
stawionych w czasie debaty, przez Kierownika Posterunku Policji 
w Żabiej Woli asp. sztab. Łukasza Tomaszewskiego, w 2021 r. na 
całym terenie działania żabiowolskiego Posterunku odnotowano 
łącznie 1854 interwencje, a średni czas reakcji na zdarzenie wy-
niósł w przypadku interwencji pilnych - 12 min. 47 sek. Wykry-
walność przestępstw ogółem kształtowała się na poziomie 63,85 
%, zaś wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym 
wyniosła 51,85 %. Na gorącym uczynku przestępstwa zatrzy-
mano natomiast 73 osoby. W prezentacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy Żabia Wola w miejscu zamieszkania 
zamieszczone zostały również statystyki na temat postępowań 
dotyczących wykroczeń i sposobów ich zakończenia, zdarzeń 
drogowych i przemocy w rodzinie, a także zagrożeń zgłaszanych 
za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie 
zabrakło także informacji o programie „Dzielnicowy bliżej nas” 
i związanej z nim aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy obecni na 
debatach policjanci z uwagą przyjmowali informacje mieszkań-
ców, które będą podstawą do organizowania działań prewen-
cyjnych w omawianych sprawach.  Każdy z wniosków będzie 
uwzględniany w toku codziennych służb, 
a efekty poddane analizie podczas debaty 
ewaluacyjnej, na które mieszkańcy zosta-
ną zaproszeni  w ciągu najbliższych 12 
miesięcy.” Zachęcamy do zapoznania się z 
danymi o stanie bezpieczeństwa w naszej 
gminie. Link do prezentacji obok:

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE APILKACJA „MOJA KOMENDA”

„NASI” DZIELNICOWI
Dzielnicowi to policjanci utrzymujący kontakt ze społeczno-

ściami lokalnymi, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w 
zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno in-
dywidualnego, jak i publicznego. Diagnozują wspólnie z miesz-
kańcami lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w 
poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Inicjując 
i organizując niezbędne działania, angażują do tego zarówno in-
stytucje publiczne, w tym samorządowe, placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, jak i społeczności lokalne. Obok po-
dajemy rejonizację i kontakt do lokalnych dzielnicowych. Zazna-
czamy, że kontakt ten nie służy do składania zawiadomienia o 
przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w ro-
zumieniu przepisów prawa. Dzielnicowi pracują na Posterunku 
Policji w Żabiej Woli przy ul. Głównej 11a od poniedziałku do 
piątku w  godz. 8-16. Funkcjonariusze odbierają pocztę i służbo-
wy telefon komórkowy w czasie swojej służby. 

W sprawach niecierpiących zwłoki należy dzwonić pod alar-
mowy numer telefonu 112 lub do dyżurnego KPP w Grodzisku 
Mazowieckim pod numer: 47 72 42-213.

Bezpłatna aplikacja mobilna „Moja Komenda” została przygo-
towaną w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” na urzą-
dzenia mobilne bazujące na systemach operacyjnych Android 
oraz iOS. Po zainstalowaniu aplikacja może pracować w trybie 
off-line, jednak jej pełne funkcjonalności są widoczne przy za-
pewnieniu dostępu do sieci Internet. „Moja Komenda” zapewnia 
również bezpośredni dostęp do portali internetowych Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, jak i me-
diów społecznościowych. Linki do pobrania aplikacji zamiesz-
czamy w formie fotokodów na plakacie poniżej.

PAMIĘTAJ O ODBLASKACH

WIĘCEJ NA TEMAT AKCJI:
www.policja.pl/pol/aktualnosci/224275,Twoje-Swiatla-Nasze-Bezpieczenstwo.html
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OŚWIATA

Wzorem lat ubiegłych 
uroczystość wręczenia 
aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego 
dla nauczycieli miano-
wanych i dyplomowa-
nych oraz nagrody dla 
najlepszego absolwenta,  
odbyła się 31 sierpnia 
w Domu Kultury i zorga-

nizowana została tradycyjnie przez Centrum Usług Wspólnych. 
Osiągnięcie kolejnego szczebla zawodowej kariery to nie mały 
wysiłek ze strony nauczycieli, którzy podejmują wiele starań o 
podniesienie kwalifikacji, tak koniecznych w pracy z młodzieżą. 
W tym roku z rąk Wójta Gminy Piotra Rybki, dyplomy awansu na 
nauczyciela mianowanego odebrały:  

 - Pani Karolina Beger-Malinowska - nauczyciel wspomagający
 - Pani Irena Grzelak - nauczyciel wspomagający.
Natomiast stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały:
- Pani Emilia Kowalczyk - wychowawca świetlicy
- Elżbieta Majchrzak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
- Iwona Trojanowska - logopeda
- Sylwia Kwiecień-Masło - nauczyciel języka polskiego i tera-

peuta pedagogiczny.
Wójt Gminy wręczył także nagrodę najlepszemu absolwentowi 

szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022. Tym okazała 
się Łucja Staroń ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu w Józefinie. Gratulujemy również nominowanym 
uczniom do tej nagrody - Szymonowi Ruszteckiemu ze Szkoły 
Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie oraz Jaku-
bowi Mirgosowi ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w 
Skułach.

WYWIAD NUMERU - PANI DYREKTOR MARZENA PYTLAK
AWANSE DLA NAUCZYCIELI I NAGRODY DLA ABOLWENTÓWSukces to przede wszystkim przyjaciele – mówi Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józe-
finie, której praca została zauważona i doceniona przez Ko-
misję Edukacji Narodowej.

Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką? 
Od kiedy pamiętam, zawsze bawiłam się w szkołę. Jako dziecko, 

wzorując się na mojej mamie - nauczycielce prowadziłam zajęcia 
przed lalkami, robiłam sprawdziany i organizowałam zabawkowe 
teatry. Dziecinna zabawa stała się pasją, zaś pasja znalazła swoje 
odbicie w realizowanej przeze mnie misji. Dziś – po prawie czter-
dziestu latach od rozpoczęcia pracy dydaktycznej mogę stwierdzić, 
że mój wybór był trafny.

Czy pamięta Pani swoje początki?
Oczywiście pamiętam doskonale pierwszy dzień mojej pracy i 

emocje z nim związane. Jako młody i niedoświadczony nauczyciel 
byłam zestresowana. Zarówno dla mnie, jak i dla moich uczniów był 
to początek nowej drogi życiowej. Do chwili obecnej pamiętam twa-
rze i nazwiska tych, którzy wraz ze mną rozpoczynali swoją szkolną 
przygodę.

Jak trafiła Pani jako nauczyciel do szkoły w Józefinie?
Swoją pracę jako nauczyciel nauczania początkowego rozpoczę-

łam w szkole w Słubicy, która wówczas była filią Józefiny. W 1999 
roku placówka w Słubicy została zamknięta, a kadrę pedagogiczną 
przeniesiono do Józefiny. Tu pracowałam również jako nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej. W 2004 roku wygrałam konkurs na dy-
rektora szkoły  w Józefinie i od tamtej pory piastuję to stanowisko.

Co w pracy w szkole sprawia Pani największą radość?
Obecne zmiany w edukacji, czyli choćby wprowadzanie nowych 

technologii i form pracy, wiążą się z poczuciem ekscytacji. Na szczę-
ście pomimo tak wielkich zmian nie zmieniło się to, co sprawia mi 
największą radość: uśmiech dziecka, które osiąga kolejne cele, zdo-
bywa laury  w konkursach i zawodach, a także odkrywa nieznane mu 
wcześniej pasje.

Co uważa Pani za swój największy sukces?
Sukces to przede wszystkim przyjaciele, na których zawsze mogę 

liczyć. Grono ludzi, którzy mnie otaczają. To uczniowie, którzy darzą 
mnie zaufaniem i również jako absolwenci nie zapominają o mnie, 
obdarzając życzliwością. Takim sukcesem niewątpliwie jest także 
utworzenie filii szkoły w PTAK Warsaw Expo. 

Jak doszło do jej utworzenia poza terenem gminy?
Pomysłodawcą utworzenia filii naszej szkoły w PTAK Warsaw 

Expo był Wójt naszej gminy, p. Piotr Rybka, który zainspirował mnie 
do podjęcia tego wyzwania. Nie ukrywam, że nie było ono łatwe, ale 
dzięki działaniom pracowników administracyjnych naszej szkoły, 
wsparciu ze strony gminy, CUW i zarządu PTAK Warsaw Expo udało 
się nam utworzyć  w Nadarzynie cztery oddziały przygotowawcze.

Niewątpliwie sukcesem jest uhonorowanie Pani dotychczaso-
wej pracy zawodowej Medalem KEN. Czy było to zaskoczeniem?

Wciąż jestem zaskoczona tak wielkim wyróżnieniem. Nie sądzi-
łam, że jako zwyczajny dyrektor, który po prostu wykonuje swoją 
pracę, zostanę doceniona w tak niecodzienny sposób. Chciałabym 
podkreślić, że mój sukces, o którym dziś jest tak głośno, to jedno-
cześnie sukces całej naszej szkolnej wspólnoty. Myślę, że każdy czło-
wiek, z którym kiedykolwiek miałam do czynienia w trakcie mojej 
pracy zawodowej, w pewien sposób miał wpływ na to, że teraz roz-
mawiamy o medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Czym się Pani inspiruje w codziennej pracy? 
Inspiracja do pracy czeka na mnie za drzwiami mojej szkoły – każ-

dy dzień to nowa motywacja, kolejne zadanie i możliwość sprawdze-
nia się w nowej sytuacji.

Co Panią relaksuje w czasie wolnym? 
W czasie wolnym, którego nie posiadam zbyt wiele, lubię jeździć 

rowerem. To sprawia mi przyjemność i relaksuje. Moją największą 
pasją jest podróżowanie, odkrywanie nowych kultur i krajów.

Jakie jest Pani marzenie?
Marzenie dotyczące naszej szkoły to jej rozbudowa, umożliwia-

jąca jednozmianowość. Prywatnie natomiast – kolejne podróże do 
miejsc,  w których jeszcze nie byłam.

Jakie są Pani plany na przyszłość?
Nie mam sprecyzowanych planów na przyszłość. Obecne czasy 

nauczyły nas, że los lubi płatać nam figle i weryfikuje nasze zamie-
rzenia.

Co by chciała Pani przekazać nauczycielom, którzy dopiero są 
na początku kariery zawodowej?

Wszystkim młodym nauczycielom chciałabym przekazać, by nie 
poddawali się i nie zniechęcali po pierwszych niepowodzeniach, ale 
zawsze dążyli do wyznaczonego celu. Niech nie boją się uśmiechać i 
zarażać dobrą energią

Czego chciałaby Pani życzyć sobie, swoim uczniom i innym 
nauczycielom?

Wszystkim nam życzę optymizmu, wytrwałości, cierpliwości, 
zdrowia  oraz uśmiechu na co dzień.

Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczy-
ciela, przypada każdego roku na 14 października. Jest to zawsze 
dzień szczególny, honorujący codzienną pracę nauczycieli na 
rzecz kształtowania młodego pokolenia, wychowania i wspie-
rania w wyborze dalszej życiowej ścieżki. Warto podkreślić, że 
jest to święto wszystkich pracowników oświaty, podczas którego 
odbywają się uroczyste akademie, przedstawienia i inne wyda-
rzenia przygotowane przez uczniów, którzy chcą podziękować za 
codzienne wsparcie i wyrozumiałość. Nie inaczej było również 
w naszej gminie, gdzie Dzień Edukacji Narodowej był okazją do 
spotkania się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 
w szkołach, emerytowanych pracowników oświaty, dyrektorów 
szkół i przedszkoli, Wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybki, pra-
cowników Centrum Usług Wspólnych oraz zaproszonych gości. 
Nie można było także pominąć szczególnie zasłużonych nauczy-
cieli, którym przyznano nagrody Wójta Gminy Żabia Wola. Byli 
to: pani Milena Mucha – nauczycielka języka angielskiego Szkoły 

Podstawowej w Józefinie i pani Agnieszka Kłos – nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej, logopeda Przedszkola „Leśna Kra-
ina” w Żabiej Woli. Pedagodzy nominowani do nagrody również 
otrzymali liczne gratulacje. Wśród nich znaleźli się: pani Jadwi-
ga Wyrzykowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach i pani Katarzyna 
Ołowińska – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki Szko-
ły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmie-
chu w Józefinie Pani Marzena Pytlak w uznaniu zasług na rzecz 
oświaty otrzymała natomiast zaproszenie na uroczystość wrę-
czenia Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zaproszenie, w imie-
niu pani Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, wręczył Wójt Gminy Żabia Wola.

Po oficjalnej części spotkania, swoją premierę miał film na te-
mat inwestycji oświatowych w gminie, który dostępny jest  na 
naszym oficjalnym kanale YouTube. Nie zabrakło również poczę-
stunku, który przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z 
Żabiej Woli oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Żelechowa. Wieczór 
zwieńczyła przepiękna oprawa instrumentalno-wokalną zespo-
łu Klezmersi.

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

ZMIANY KADROWE
Nowy rok szkolny przyniósł zmiany kadrowe. 
Pani Agnieszka Pyra została p.o. dyrektora Przedszkola „Le-

śna Kraina”. Natomiast od 12 września funkcję dyrektora Żłobka 
Gminnego w Żabiej Woli pełni pani Justyna Szałajko wyłoniona w 
drodze konkursu na stanowisko urzędnicze.

18.10 2022 r. pani Marzena Pytlak, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Józefinie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej: 
polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasłu-
gi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji i Nauki.  
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.

JUSTYNA SZAŁAJKO
Nowa Dyrektor Żłobka Gminnego w Żabiej 

Woli jest nauczycielem  edukacji przedszkol-
nej i wczesnoszkolnej, pedagogiem specjalnym, 
certyfikowanym diagnostą i terapeutą integracji 
sensorycznej i bilateralnej. Od 14 lat pracuje z 
dziećmi. Praktykę zawodową zaczynała jako 

opiekun w żłobku, potem nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel 
wspomagający w klasach I – IV oraz terapeuta integracji senso-
rycznej. Swoją wiedzę i umiejętności stara się ciągle pogłębiać. 
Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji. 



BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 55/22 19BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 55/2218

W Szkole Podstawowej im. Kawalerów       
Orderu Uśmiechu w Józefinie kolejny już rok 
działa Szkolne Koło Wolontariatu, które sku-
pia obecnie około 80 uczniów. Jego założe-
niem jest rozwijanie wśród uczniów postaw 
otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolne-

go i lokalnego środowiska, wspomaganie różnego typu inicjatyw 
charytatywnych i kulturalnych oraz nauka samorządności. Wo-
lontariusze już rozpoczęli aktywnie działać na terenie gminy. We 
wrześniu byli wsparciem podczas organizacji VII „Biegu z Żab-
ką”. Natomiast w październiku zorganizowali dwie akcje chary-
tatywne. 21 października odbył się w szkole kiermasz ciast, z 
którego dochód został przekazany na konto Fundacji „Z Miłości 
Do Dziecka”, aby pomóc rodzinie znajdującej się w trudnej sytu-
acji losowej. Nie zapomniano także o zwierzakach. W paździer-
niku zorganizowana została zbiórka produktów i akcesoriów na 
rzecz Stowarzyszenia „Bezdomniaki Żabiowolskie”.

PROJEKT „EUROPA MÓJ DOM”
W odpowiedzi na założenia i 

kierunki polityki oświatowej na 
rok szkolny 2022/23, w Szkole 
Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Józefinie został 
stworzony Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny „Europa mój dom”. 

Jego autorką jest nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Joanna 
Modrzejewska. W projekt jest zaangażowanych blisko 200 szkół, 
przedszkoli i placówek edukacyjnych z całego kraju. Około 8000 
uczniów będzie poznawać kraje europejskie przez różnorodne 
działania i doświadczenia: przez sztukę, sport, kulinaria i eks-
perymenty. Celem projektu jest rozbudzanie w uczniach cieka-
wości poznawczej, kształtowanie ich umiejętności komunikacyj-
nych i pokazywanie i wyjaśnianie im świata, bez względu na to 
gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Projekt stanowi również prze-
strzeń do wymiany doświadczeń między nauczycielami oraz 
miejsce do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem szczególnie 
z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. Projekt 
został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Żabia Wola 
oraz Starosty Grodziskiego.

AKTYWNA TABLICA

Uczniowie oraz nauczyciele z naszej Gminy po raz kolejny 
będą mieli szansę rozwoju swoich kompetencji w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, a placówki na rozwój 
szkolnej infrastruktury. Gmina Żabia Wola złożyła wniosek, 
który został pozytywnie rozpatrzony przez  zespół powołany 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego 
programu „Aktywna tablica”. Dzięki temu Szkoła Podstawowa  w 
Ojrzanowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 35000 zł (jest 
to 80% wartości projektu), gdzie całkowita wartość projektu 
wynosi 43750 zł

SUKCESY ULKS JÓZEFINA
Zawodnicy ULKS Józefina mocno zaczyna-

ją nowy rok szkolny i nowy sezon sportowy. 
24 września drużyna zajęła pierwsze miejsce          
w turnieju juniorów młodszych, który obył się 
w Ojrzanowie pod hasłem „Wygraj z Wirusem 

Bezczynności”. Juniorzy wygrali wszystkie trzy spotkania po-
konując LUKS Grześ Hrubieszów 7:1, SKS Olimpia Łochów 3:2              
i PUKS Trzebinia 8:0. Październik również rozpoczął się pracowi-
cie. Pierwszego dnia miesiąca zawodnicy wzięli udział w turnieju 
Orzysz Cup w dwóch kategoriach wiekowych U9 i U12 chłopców. 
W kategorii U9 zawodnicy wygrali dwa z czterech meczy, nato-
miast w kategorii U12 chłopcy zakończyli spotkanie z cztere-
ma zwycięstwami. Sukcesem jest również powołanie czterech 
zawodników z ULKS Józefina do Kadry Mazowsza Młodzików. 
Szymon Włodarczyk, Eryk Tengli-Olczak, Marcel Klar i Sebastian 
Tracz wraz ze swoją drużyną zajęli drugie miejsce w turnieju. 
Zawodnicy z Józefi-
ny bezkonkurencyjni 
byli także podczas 
turnieju eliminacyj-
nego młodzików do 
Mistrzostw Polski, 
gdzie wygrali 3 spo-
tkania, a w ostatnim 
zremisowali. Turniej 
odbył się 22 paździer-
nika w Chudniku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKUŁACH
W związku z rozbudową 

budynku Szkoły Podsta-
wowej w Skułach zajęcia 
odbywają się w wyremon-
towanym budynku Szkoły     
w Słubicy Dobrej. Mimo 
niełatwych warunków lo-
kalowych, w naszej szkole 
podejmowanych jest wiele 
inicjatyw i aktywności. W 
październiku obchodzili-

śmy Dzień Ziemniaka. Każda klasa swoim ubiorem reprezento-
wała wybrane warzywo lub owoc oraz przygotowała, z pomocą 
rodziców potrawy, których głównym składnikiem była wyloso-
wana jarzyna. Uczniowie brali udział w międzyklasowych zmaga-
niach sportowych. Tego dnia nie zabrakło oczywiście pieczonych 
ziemniaków. W październiku odbyło się także uroczyste Pasowa-
nie uczniów klasy pierwszej. W tym ważnym dla pierwszokla-
sistów dniu uczestniczył Pan Wójt Piotr Rybka. W ciągu dwóch 
pierwszych miesięcy nauki braliśmy udział w akcji „Sprzątnie 
świata”,  obchodziliśmy również Dzień Kropki, Dzień Świadomo-
ści Dystrofii Mięśniowej, Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia, Dzień Chłopaka, Europejski Tydzień Świa-
domości Dysleksji, Dzień Jabłka, Europejski Dzień Sportu Szkol-
nego, Dzień Gier Planszowych, Światowy Dzień Zwierząt, Dzień 
Edukacji Narodowej.  Uczniowie brali udział w warsztatach hi-
storycznych,  jak również w wycieczce do parku trampolin, lekcji 
w kinie, wyjeździe na spektakl profilaktyczny. Uczniowie bardzo 
lubią i mają możliwość uczenia się poprzez działania praktycz-
ne m.in. wizyta w sklepie, lekcja w sadzie, przeprowadzanie do-
świadczeń, lekcje w terenie.

OŚWIATA

Od 1 września Przedszkole Leśna Kraina 
wychodzi naprzeciw potrzebom swoich pod-
opiecznych i ich rodziców. Wraz z nowym 
rokiem szkolnym rozpoczęły się zajęcia z 
pedagogiem specjalnym dla dzieci, objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 

zajęcia z logopedą. Poza kontynuowaniem dotychczasowych 
aktywności takich, jak wycieczki, przedstawienia teatralne czy 
muzyczne spotkania z Mobilną Filharmonią, nowością są rów-
nież zajęcia dodatkowe, do których kadra pedagogiczna zachęca, 
dzięki współpracy z firmami zewnętrznymi. W tym roku szkol-
nym placówka wynajmuje dwie sale dydaktyczne, gdzie już teraz 
odbywają się zajęcia z tańca, piłki, karate, akrobatyki, ceramiki, 
języka angielskiego, a także zajęcia dla całej rodziny – ZUMBA 
FAMILY i ZUMBA dla dorosłych. Poza tym Przedszkole angażuje 
się w realizację kolejnych projektów. Będą to m.in. Ogólnopolski 
Projekt Edukacyjny „Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty...
Brzechwa, „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Przedszko-

le łączy pokolenia”, „Mali Kucharze”,” Bajkoterapia” i „Dookoła 
Polski” oraz program wychowania przedszkolnego pn. „Planeta 
Dzieci - prawda, dobro, piękno w świecie wartości”, realizowane-
go zgodnie z podstawą programową. Od początku roku szkolne-
go przedszkolaki brały także udział w kilku wydarzeniach, m.in. 
Balu Jesiennym, Dniu Edukacji Narodowej i Europejskim Dniu 
Seniora, a przed nimi jeszcze przygotowania do Pasowania na 
Przedszkolaka.

W Gminnym Żłobku w 
Żabiej Woli nastąpiło wiele 
zmian. Dzięki współpracy 
z Biblioteką Narodową w 
Warszawie udało się pozy-
skać kilkadziesiąt pozycji 
książkowych i materiałów 
edukacyjnych. Jest to po-
czątek żłobkowej biblioteki 

oraz akcji „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”. W plan pracy 
żłobka wdrożone zostały także różne formy współpracy z rodzi-
cami, tj.: zebrania, dni otwarte, uroczystości. W związku z tym 26 
października odbyło się pierwsze takie spotkanie, czyli „Święto 

dyni”, gdzie rodzice wspólnie z dziećmi ozdabiali dynie, wzięli  
udział w specjalnym konkursie i zostali zaproszeni na dynio-
wą niespodziankę. Od 1 września rozpoczął się także cykl zajęć 
„Spotkania z przyrodą”, który ma na celu rozwijanie dziecięcej 
wiedzy o świecie przyrodniczym poprzez wykorzystywanie róż-
norodnych form i metod pracy. W październiku dzieci poznały 
wybrane gatunki zwierząt zamieszkujących kontynent afrykań-
ski. A już w listopadzie rozpoczną się zajęcia z rytmiki, których 
głównym punktem będzie rozwijanie muzycznej wyobraźni u 
dzieci, wspólne śpiewanie i zabawa przy muzyce. Nie zabrakło 
również pierwszego spotkania z teatrem w tym roku szkolnym. 
Przedszkolaki odwiedził krakowski teatr KrakArt z przedstawie-
niem „Urodziny Kubusia Puchatka”.

PRZEDSZKOLE LEŚNA KRAINA

GMINNY ŻŁOBEK

Pasowanie na ucznia to 
szczególne wydarzenie, 
które na długo pozostanie 
w pamięci uczniów, którzy 
dopiero wkraczają do gro-
na szkolnej społeczności. 
Najważniejszym punktem 
uroczystości jest natomiast 

pasowanie wielkim ołówkiem przez dyrektora placówki oraz 

ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści zobowiązują się 
tym samym do bycia dobrymi Polakami,  godnie reprezentować 
swoją szkołę i swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom       
i nauczycielom, o czym przypominać im będą pamiątkowe dy-
plomy. W tym ważnym dniu uczniom z naszej gminy towarzyszył 
również Wójt Piotr Rybka, który składał im życzenia samych 
radosnych chwil w towarzystwie nowych przyjaciół, ciekawych 
wyzwań i samych dobrych ocen, żeby nauka była zawsze pasjo-
nującą przygodą.

PASOWANIE NA UCZNIA

4 października odby-
ły się powiatowe zawody                  
w sztafetowych biegach 
przełajowych, w których 
udział wzięła Szkoła Pod-
stawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Józefi-
nie. Dziewczęta startujące     
z kategorii dzieci po emo-

cjonującej walce z ogromnym zaangażowaniem zajęły bardzo 
dobre drugie miejsce na dziesięć startujących szkół z powiatu 
grodziskiego. Podobny sukces osiągnęli chłopcy z rocznika 2008-
2009 zajmując znakomite drugie miejsce. Bardzo nie wiele do za-
jęcia trzeciego miejsca zabrakło drużynie chłopców startujących           
w kategorii dzieci, ostatecznie osiągnęli czwarte miejsce.

ZAWODY SZTAFETOWE

OŚWIATA
POMAGANIE ZMIENIA ŚWIAT
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ZOSTAŃ KARMICIELEM KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
podsumowanie sezonu

Kalendarz im-
prez obfitował 
zarówno w trady-
cyjne już punkty 
programu: „Pik-
nik Żabiowolski”, 
„Dzień ze Zwie-
rzętami”, „Piknik 
z Pszczółką” czy 
„Piknik Eduka-
cyjny z EkoHet-
manem” - jak i w 
nowości. Do ta-
kich należał cykl 
koncertów pod 
hasłem „Sołeckie 
Granie”, który 
wyprowadził „Strefę Relaksu” z Żabiej Woli do innych miej-
scowości.  Pierwsze „Sołeckie granie”odbyło się podczas 
„Pikniku Żabiowolskiego”, a kolejne na działkach sołeckich 
zlokalizowanych w: Osowcu-Parceli i Hucie Żabiowolskiej 
oraz Klubie Senior+ w Słubicy Dobrej, Wodnej Osadzie 
Grzegorzewice oraz w Klubie Senior+ w Żelechowie.

Wszystko, co dobre kiedyś się kończy i tak 
oto drugi sezon ze „Strefą Relaksu” mamy 
już za sobą. Również w tym roku park przy 
Domu Kultury w Żabiej Woli tętnił życiem. 
Bogata w propozycje dla osób w każdym 
wieku oferta przyciągnęła całe rodziny. 

Nie zabrakło warsztatów w „Strefie Eko-
logicznej”, animacji dla dzieci i zajęć kre-
atywnych w „Strefie z Biblioteką”. Dorośli, 
w tym osoby starsze, mogli uprawiać Pila-
tes, Jogę oraz Nordic Walking. Pojawiły się 
też zupełnie nowe  zajęcia: kaligrafia, bilard 
indyjski, gry planszowe, country golf i gry 
terenowe. 

Wypełnij deklarację i zostań Społecznym Opiekunem 
Kotów Wolno Żyjących na terenie gminy Żabia Wola!

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi. Są 
to koty przebywające w ekosystemie miejskim lub wiej-
skim, przystosowane lub/i urodzone w warunkach nie-
zależnych od człowieka, pozostając zwierzętami dzikimi. 

Społeczny Opiekun Kotów Wolno Żyjących to osoba, 
która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad 
kotami wolno żyjącymi.

Osoby zainteresowane wpisaniem do Rejestru Społecz-
nych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie gminy 
Żabia Wola, proszone są o wypełnienie stosownej dekla-
racji, stanowiącej załącznik do Regulaminu, zamieszczo-
nego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Nabór społecznych opiekunów trwa do 2.12.2022 r.
Więcej szczegółów na temat akcji można znaleźć na na-

szej stronie internetowej lub uzyskać telefonicznie pod 
numerem 46 858 27 29

Uwaga! Jeżeli brałeś udział w ubiegłorocznej akcji i je-
steś już wpisany do rejestru, jako Karmiciel kotów wolno 
żyjących, a chcesz współpracować z Urzędem Gminy rów-
nież w tym roku, wystarczy że wypełnisz załącznik nr 2 
do regulaminu.

WARTO WIEDZIEĆ

żar

11 listopada nie musi kojarzyć się wyłącznie z 
uroczystymi obchodami, śpiewaniem hymnu Pol-
ski i pieśni legionowych. Dla młodych strażaków z 

OSP Skuły to data, na którą niecierpliwie czekają cały rok, a 
to za sprawą tradycyjnego złazu organizowanego rokrocznie 
na terenie jednostki.

Każdego roku remiza w Skułach na kilka dni zamienia się 
w strażacki młodzieżowy obóz, którego motywem przewod-
nim jest patriotyzm i wspomnienia o walce Polaków o odzy-
skanie niepodległości Polski. 

Z roku na rok na Złaz przyjeżdża coraz więcej uczestni-
ków. W czasie tegorocznego wydarzenia Strażacy z OSP Sku-
ły spodziewają się szczególnie dużej frekwencji, gdyż Złaz 
wyjątkowo będzie trwał 4 dni.

XXIV Listopadowy Złaz Niepodległościowy w OSP Skuły 
odbędzie się w dniach 10-13 listopada. Jednym z jego ele-
mentów będzie program słowno-muzyczny przygotowany w 
ramach tradycyjnego „Wieczorku Niepodległościowego”.

W organzacji tegorocznego wieczorku strażakom poma-
gają członkinie nowego Koła Gospodyń Wiejskich Gągolinki.

XXIV LISTOPADOWY ZŁAZ NIEOPODLEGŁOŚCIOWY

Na zakończenie sezonu został 
zorganizowany koncert finało-
wy z zespołem „Free”, który po-
rwał publiczność do tańca przy 
dźwiękach znanych i lubianych 
polskich przebojów.

Tegoroczna „Strefa Relaksu” 
zakończyła swoje działanie, ale 
już teraz gmina zaprasza na ko-
lejną edycję w przyszłym roku. 

W ramach integracji Dom Kul-
tury w Żabiej Woli zaprosił dzieci 
polskie i ukraińskie do udziału w 
bezpłatnym projekcie „Lato z Przy-

godą”*. Jego uczestnicy brali udział m.in. w warsztatach pla-
stycznych i kulinarnych, zajęciach taneczno-ruchowych oraz 
wycieczkach. Mogły też wykonać swoje własne ukulele, a po-
tem uczyć się gry na tym instrumencie. Nie zabrakło wspól-
nej zabawy na świeżym powietrzu i integracji przy ognisku, 
a także uroczystego podsumowania w formie wystawy prac 
plastycznych, pokazu tanecznego połączonych z koncertem 
przedstawieniem teatralnym.

*Projekt „Lato z Przygodą” był współfinansowany przez Fundację 
Świętego Mikołaja w ramach programu „Przystań św. Mikołaja”
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10:00
POLONEZ / WARSZTATY TANECZNE POD KIERUNKIEM WIOLETTY MILCZUK
ul. warszawska 27 / Żabia Wola

12:00 
UROCZYSTE WCIĄGNIĘCIE FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA MASZT ORAZ ODŚPIEWANIE
HYMNU PAŃSTWOWEGO 
ul. Główna 3 / Żabia Wola
KOROWÓD PROWADZĄCY DO DOMU KULTURY W ŻABIEJ WOLI / NA MIEJSCU PRZEDSTAWIENIE
SŁOWNO-MUZYCZNE WRAZ ZE WSPÓLNYM ŚPIEWANIEM PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
ul. warszawska 27 / Żabia Wola

15:00 
FINAŁ I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W ŻABIEJ WOLI / WRĘCZENIE NAGRÓD
ul. warszawska 27 / Żabia Wola

16:00 
MSZA ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
ul. Mszczonowska 4 / skuły

16:50
UROCZYSTE ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ul. Mszczonowska 3 / skuły

ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

w Żabiej Woli
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