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W trosce o Państwa zadowolenie i ciągłe dążenie do 
podnoszenia komfortu życia, przystępujemy do realiza-
cji "Badania warunków życia i jakości usług publicznych                    
w Gminie Żabia Wola". Rozpoczynamy już w styczniu 2023 
roku od przeprowadzenia całkowicie anonimowej ankiety 
na losowej próbie gospodarstw domowych z terenu całej 
gminy. Wkrótce opublikujemy szczegółowe informacje na 
temat sposobu przeprowadzenia ankiety oraz zasad bez-
pieczeństwa związanych z tym przedsięwzięciem. Wyniki 
badania spodziewamy się poznać i rozpowszechnić w poło-
wie przyszłego roku. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału 
w sondażu, aby nam wszystkim żyło się coraz lepiej.

Kontynuując wątek badania opinii pu-
blicznej chciałbym zaprosić Państwa do 
uczestnictwa w jeszcze jednej ankiecie.  
Cytując  Andrzeja Jendrycha - społeczne-
go rzecznika ds. osób niepełnosprawnych 
w Gminie Żabia Wola: "Chcemy pomóc 

niepełnosprawnym uczestniczyć w gminnych imprezach". 
Dlatego też, aby umożliwić i ułatwić osobom z niepełno-
sprawnościami angażowanie się w życie społeczno-kultu-
ralne, na wniosek pana Jendrycha zostanie przeprowadzo-
ny sondaż. Sołtysi naszej Gminy  zwrócą się do Mieszkańców 
z pytaniem jak ułatwić osobom niepełnosprawnym uczest-
niczenie w różnych inicjatywach np. Domu Kultury, OSP 
czy innych organizacji oraz instytucji. Ponadto zostanie 
przeprowadzane rozeznanie, ilu wolontariuszy wsparłoby 
tę inicjatywę. 

Wykluczenie społeczne związane z niepełnosprawnością 
to tylko jedna z przyczyn, dla których okres przedświątecz-
ny nie dla wszystkich jest radosny. Również problemy ro-
dzinne i ekonomiczne są dla niektórych z nas szczególnie 
dotkliwe w tym czasie. Dlatego namawiam Państwa do wspar-
cia potrzebujących poprzez przyłączanie się do akcji, które odby-
wają się na naszym terenie, czyli: „Podziel się gwiazdką”, „Szla-
chetna paczka”, czy „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" - po 
szczegóły odsyłam do strony 9. 

Zanim zasiądziemy do świątecznego stołu nie zapomnijmy rów-
nież o naszych Braciach Mniejszych. Dopilnujmy, aby oni także 
mieli ciepło i bezpiecznie. Pamiętajmy, że zwierzę nie jest dobrym 
prezentem pod choinkę. To przyszły członek rodziny, za którego 
należy ponosić odpowiedzialność niekiedy przez wiele lat. Na 
stronach 14-15 ogłaszamy zorganizowany wraz ze "Stowarzysze-
niem Bezdomniaki Żabiowolskie" konkurs dla wszystkich zwie-
rzolubów, a w szczególności dla tych, którzy zaadoptowali wie-
lorasowców i dachowców. Gorąco zachęcam Państwa do udziału.

Niemal we wszystkich numerach kwartalnika staramy się pu-
blikować wywiady z interesującymi osobami związanymi z tere-
nem gminy. Tym razem na stronie 12 przedstawiamy pana Józefa 
Grzegorza Kurka -  Honorowego Obywatela Gminy Żabia Wola.

Kolejnym stałym punktem każdego wyda-
nia są inwestycje. Na sąsiedniej stronie piszemy                  
o rozbudowie szkół, m.in. Szkoły Podstawowej 
im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, która 
jeszcze w tym roku szkolnym zyska nowe sale 
lekcyjne. Link do filmiku z wkopania pierwszych 

łopat można obejrzeć po zeskanowaniu fotokodu obok.
Korzystając z możliwości zwrócenia się do Państwa na łamach 

niniejszego numeru, chciałbym w imieniu własnym, Przewodni-
czącej Rady Gminy - Anny Filipowicz, Radnych, Sołtysów oraz pra-
cowników Urzędu Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych,     
a także instytucji kultury, złożyć wszystkim Mieszkańcom najser-
deczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz samych dobrych chwil w 2023 roku. Przy tej okazji 
zapraszam do wspólnego świętowania Sylwestra, tym razem pod-
czas koncertu zespołu "Neighbours". W odróżnieniu od lat ubie-
głych, tegoroczna zabawa odbędzie się w sali Klubu Senior Plus    
w Żelechowie - szczegóły na ostatniej stronie.

Na koniec tradycyjnie już zapraszam do lektury!

Wiosną 2023 r. Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie będzie mo-
gła prowadzić zajęcia w ramach tylko jednej zmiany. Dzięki pod-
pisanej umowie na rozbudowę, placówka zostanie rozbudowa-
na o 4 nowe sale dydaktyczne, które pomieszczą do 25 uczniów 
każda. Całkowita powierzchnia nowej 1-kondygnacyjnej zabu-
dowy wraz z ciągami komunikacyjnymi to 406,5 m2,  z czego 
357 m2  będzie stanowiła powierzchnia użytkowa. Inwestycja 
jest finansowana w kwocie 2,6 mln zł ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz w 
kwocie 1 mln. zł ze środków własnych Gminy Żabia Wola.  W li-
stopadzie odbyło się uroczyste wbicie pierwszych łopat w miej-
scu rozpoczęcia robót. Zgodnie z deklaracją Piotra Paciorko, 
Prezesa z PPH Meliorex Sp. z o.o.  – reprezentującego generalne-
go wykonawcę - nauka w nowych salach rozpocznie się jeszcze 
w tym roku szkolnym.

Zadanie pn. „Utworzenie modułowej szkoły podstawowej              
w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich” 
- Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie 

jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Efekty prac prowadzonych na terenie budowy Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej w Skułach są coraz bardziej za-
awansowane, a co za tym idzie również  widoczne. 

W ramach termomodernizacji istniejącej części obiektu za-
montowana została nowa stolarka okienna zewnętrzna. Prowa-
dzone są także działania obejmujące m.in. wymianę posadzek 
na parterze budynku, demontaż warstw dachowych i konstruk-
cji dachu, a także prace związane z wykonaniem attyk dacho-
wych oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych. Wykonawca 
przygotowuje się również do wykonania konstrukcji stalowo - 
żelbetowych nadproży ściennych.

W nowo wybudowanej części budynku zakończono prace 
murarskie ścian nośnych parteru, wykonano słupy żelbetowe 
parteru, klatkę schodową oraz podciąg żelbetowy. Aktualnie 
trwają prace związane z montażem stropu wraz z wieńcem żel-
betowym nad parterem.

Coraz bardziej zaawansowana jest także budowa nowej sali 
gimnastycznej. Zakończono już prace związane z wykopem i 
wymianą gruntu oraz wykonano podkłady betonowe pod ławy 
fundamentowe. Obecnie montowane są zbrojenia ław funda-
mentowych.

Wykonawca zadbał także o zagospodarowanie terenu wokół 
obiektu, wykonując wymianę gruntu pod ciągi jezdne oraz par-
kingi.

Rozbudowa szkoły w Skułach jest jedną z największych inwe-
stycji realizowanych na terenie gminy Żabia Wola w ostatnich 
latach. Łączny koszt realizacji zadania to blisko 12,5 mln zł. 
Część kosztów związanych z rozbudową placówki zostanie po-
kryta w ramach dotacji pozyskanych przez władze gminy. 

Zadanie pod nazwą „Budowa sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej           
w Skułach” jest dofinansowane w ramach 
programu „Sportowa Polska - Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-

wej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których 
dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu. 

Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruk-
tury społecznej Gminy Żabia Wola do 
średniej jakości występującej w sąsied-

nich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” jest dofinan-
sowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19.

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.

Szanowni Czytelnicy, 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,

TRWA ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUŁACH

NOWE SALE LEKCYJNE W SZKOLE W OJRZANOWIE

INWESTYCJE 

Piotr Rybka, 
Wójt Gminy Żabia Wola
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„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola 
w miejscowości Osowiec” jest współfinansowana ze środków ze-
wnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz dofinansowana 
ze środków krajowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie infrastruk-
tury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej 

w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w za-
kresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola – 
poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”.

Wkład własny pochodzi z obligacji, które Gmina Żabia Wola zde-
cydowała się wyemitować na zadania inwestycyjne.

INWESTYCJE INWESTYCJE

ojrzanów

Gmina Żabia Wola zakończyła I etap realizacji inwestycji budo-
wy kanalizacji sanitarnej w Osowcu i uzyskała pozytywną decy-
zję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku 
Mazowieckim na użytkowanie wybudowanej infrastruktury.

Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci 
kanalizacyjnej w Osowcu mogą już składać właściciele nierucho-
mości zlokalizowanych przy ulicach: Rysiej, Puchaczy, Zawiłej (I) 
oraz odcinka ul. Wesołej.

Za odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych odpowie-
dzialny będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku 
Mazowieckim. Ścieki będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków                            
w Chrzanowie Dużym.

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ W OSOWCU

Warunki przyłączenia do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej określa Regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków zatwierdzo-
ny Uchwałą nr 16/III/2018 Rady Gminy Ża-
bia Wola z dnia 19 grudnia 2018r. 

Wnioski przyłączenia dostępne są na stronie internetowej 
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/ lub w sali obsłu-
gi interesanta w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3.

Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjną lub mapę 
zasadniczą, określającą usytuowanie nieruchomości, któ-
rą planuje się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej oraz tytuł 
prawny do nieruchomości.

6 grudnia br. Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka ze Skarbni-
kiem Bożeną Kot uczestniczyli w uroczystości podpisania umów 
i wręczenia symbolicznych czeków na dofinansowanie realizacji 
zadań inwestycyjnych w ramach Programu „Modernizacja Oświe-
tlenia” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Gmina Żabia Wola pozyskała dotację na realizację zadania        
pn. „Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem 
w Gminie Żabia Wola”. 

Zadanie ma na celu modernizację systemu sterowania 
oświetleniem ulicznym poprzez montaż aparatury umożliwiającej 
zdalną zmianą ustawień definiujących okresy pracy i spoczynku 
latarni w cyklu dobowym. 

Modernizacji zostanie poddanych 12 szaf sterowania oświetle-
niem ulicznym (sterujących 297 oprawami oświetleniowymi so-
dowymi i 12 oprawami oświetleniowymi LED). 

Planowane szacowane zużycie energii elektrycznej po wykona-
niu przedmiotowego zadania wyniesie 70.564,927 kWh. Będzie 
zatem mniejsze od obecnego o 20.674,44 kWh/rok. Oszczędność 
to wynik skrócenia czasu użytkowania światła o 972,00 h/rok, 
przy czasie użytkowania równym 3317,00 h/rok.

Całkowity koszt realizacji zadania to blisko 76 tys. zł, z czego 
90% kosztów kwalifikowanych będą stanowić środki pochodzące 
z dotacji w wysokości 68.364,00 zł.

Zadanie pn. „Modernizacja i wymiana systemu sterowania oświe-
tleniem w Gminie Żabia Wola” dofinansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,    
w formie dotacji w kwocie 68.364,00 zł.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII LATARNIE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W budżecie Gminy Żabia Wola   

od kilku lat wyodrębniany jest 
fundusz sołecki, który ma na celu 
zapewnienie Mieszkańcom możli-
wości samodzielnego i wspólnego 
decydowania o swoim otoczeniu 
oraz jakości życia. 

Nasze Sołectwa coraz częściej 
przeznaczają przysługujące im 
środki na budowę infrastruktury 
oświetlenia ulicznego oraz two-
rzenie projektów kolejnych ciągów 
oświetleniowych.

W tym roku w ramach środków funduszu sołeckiego inwesty-
cje z zakresu budowy oświetlenia ulicznego realizowane były                
w miejscowościach: Władysławów (ul. Przejazdowa), Żelechów 
(okolice placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Chełmońskie-
go), Ojrzanów (ul. Kresowa), Siestrzeń (ul. Skrajna) oraz Rumian-
ka (ul. Orzechowa).

Fundusz sołecki wykorzystany został także, jako wkład własny 
zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale dofinansowa-
nia pozyskanego przez gminę z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego. 

Dzięki dotacji ze środków Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 udało się zrealizować inwesty-
cje oświetleniowe w trzech sołectwach: Zaręby (ul Kasztanowa),    
Bolesławek (ul. Północna) oraz Petrykozy (ul. Trakt Królewski).

Zadanie pn. „Przygotowanie infrastruktury pod oświetlenie             
w miejscowości Bolesławek” współfinansowano ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości         
Zaręby” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości          
Petrykozy” współfinansowano ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ
Już niebawem mieszkańcy południowo-zachodniej części Gmi-

ny Żabia Wola będą mogli korzystać z przebudowanego odcinka 
ul. Granicznej.

Aktualnie na drodze są prowadzone roboty budowlane ma-
jące na celu wykonanie 184 m nawierzchni asfaltowej jezdni             
(szer. 5,5 m.), wzmocnionych kruszywem poboczy gruntowych  
(szer. 0,8 m.) oraz obustronnych rowów odparowujących. 

Przebudową został objęty fragment drogi zlokalizowany                
w Słubicy A na działkach: 129/7, 104/2, 105/2 oraz w Słubicy B 
na działkach: 3/3, 4/1, 5/1. Inwestycja przyczyni się do poprawy 
komunikacj w tym rejonie. 

Koszt realizacji zadania, które zostanie w całości sfinansowane 
ze środków budżetu Gminy Żabia Wola, to 300 tys. zł. 
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W lipcu 2022 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego 
udzielił naszej gminie wsparcia finansowego w ramach zadania 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”.

Dotacja celowa w wysokości 30 tys. zł. przeznaczona została 
na modernizację ścian oraz pokrycia dachu w pomieszczeniu 
magazynu ppoż w budynku OSP Skuły. Realizacją prac zajęli się 
druhowie z jednostki.

Zakres zadania obejmował: demontaż skorodowanych ścian 
blaszanych, które zostały zastąpione płytami warstwowymi, 
wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, ocieple-
nie pomieszczenia oraz zamontowanie nowych drzwi garażo-
wych. Efekt przeprowadzonej modernizacji to schludne i funk-
cjonalne pomieszczenie zabezpieczające magazynowany w nim 
sprzęt pożarniczy. 

Modernizację strażnicy wykonano w ramach zadania 
„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”.

ZAKUP DRONA
Zgodnie z zapisami mazowieckiej uchwały antysmogowej 

gmina ma obowiązek przeprowadzania kontroli palenisk domo-
wych. Kontrole prowadzone są sukcesywnie. W celu ich uspraw-
nienia nasza Gmina realizuje zadanie pn.: ,,Zakup urządzeń 
umożliwiających kontrolę przestrzegania przepisów uchwały 
antysmogowej na terenie Gminy Żabia Wola’’.

Zadanie realizowane w ramach programu Mazowsze dla 
czystego powietrza polega na zakupie drona wyposażonego w 
czujniki umożliwiające pomiar konkretnych typów emisji wska-
zujących na spalanie odpadów oraz substancji zabronionych. 
Zakupione urządzenie ma lokalizować i identyfikować źródła, z 
których pochodzą zanieczyszczenia zatruwające powietrze.

Dron pełni rolę urządzenia służącego do wskazania konkret-
nego budynku, w którym może dochodzić do spalania substancji 
niedozwolonych.

W miejscowościach o gęstej zabudowie urządzenie daje moż-
liwość wskazania lokalizacji, gdzie należy przeprowadzić kon-
trolę (bez konieczności sprawdzenia wszystkich budynków na 
danym obszarze).

Zadanie pn.: ,,Zakup urządzeń umożliwiających kontrolę prze-
strzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy 
Żabia Wola’’ jest współfinansowane ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

INWESTYCJE INWESTYCJE
MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH

Dzięki dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na 
energooszczędne oprawy LED zostało wymienionych 158 nie-
efektywnych sodowych opraw oświetlenia ulicznego. 

Oświetlenie sodowe charakteryzuje się niską skutecznością 
świetlną oraz dużą energochłonnością, co generuje wysokie zu-
życie energii elektrycznej. Nasza gmina stara się więc pozyskiwać 
dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wymianę niskowy-
dajnych ciągów oświetlenia ulicznego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nie-
efektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gmi-
nie Żabia Wola” oprawy LED zainstalowane zostały w następują-
cych lokalizacjach:

Osowiec - Wycinki Osowskie - Musuły, ul. Mazowiecka - 69 szt.
Kaleń - Ciepłe A - Skuły , ul. Mszczonowska - 29 szt.
Huta Żabiowolska, ul. Warszawska - 18 szt.
Grzegorzewice, ul. Pałacowa - 23 szt.
Słubica B, ul. Orchidei - 19 szt.
Inwestycja przyczyniła się do zredukowania zużycia energii 

elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji szkodliwego 
dla środowiska dwutlenku węgla.

Zadanie pn.: „Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne w Gminie Żabia Wola” współfinansowano ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

MAGAZYN SPRZĘTU PPOŻ ZMODERNIZOWANY

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli pozyskała dofinansowa-
nie w wysokości 75 345,02 zł w ramach Programu Mazowsze 
dla melioracji. 

Dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie wód           
i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żabia Wola. 

W ramach zadania została przeprowadzona konserwacja ro-
wów melioracyjnych zlokalizowanych w obrębie miejscowości: 
Ojrzanów (rów U-68), Ojrzanów-Towarzystwo (rowy U-70, U-69, 
U-68/1, U-68/2 U-67, U-66, U-65, U-63, U-64, U-62/2, U-68),                          
Zaręby (rowy U-68, U-68/2, U-68/4, U-68/3), Żabia Wola (rowy 
M-28, M-2).

Zakres wykonanych prac obejmował: wycięcie średniej 
gęstości zakrzaczeń (1155m2), wykoszenie skarp oraz koron 
rowów melioracyjnych wraz z wygrabieniem (3755 m), a także 
odmulenie dna rowów koparko-odmularką warstwową na 
głębokość 20 cm (3755m).

Zadanie pn. „Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na te-
renie Gminy Żabia Wola, polegające na konserwacji rowów meliora-
cyjnych w obrębie miejscowości: Ojrzanów, Ojrzanów-Towarzystwo, 
Zaręby, Żabia Wola.” współfinansowane ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

MAZOWSZE DLA MELIORACJI

TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA I URZĘDU GMINY 

7 grudnia 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa  efek-
tywności  energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  
poprzez  termomodernizację  obiektów  na  terenie  Gmina Ża-
bia Wola”. W ramach projektu w dwóch budynkach – Gminnym 
Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Żabia Wola zostaną wprowa-
dzone usprawnienia termomodernizacyjne obejmujące:

- ocieplenie obiektu (ścian zewnętrznych, podłóg, dachów oraz 
stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych); 

- przebudowę systemów grzewczych;  
- budowę i przebudowę systemów wentylacji z rekuperacją, 

zastosowanie automatyki pogodowej, instalację OZE oraz insta-
lację zaworów podpionowych i termostatów.  

Realizacja inwestycji pozwoli na częściową zamianę źródeł 
energii nieodnawialnych na źródła odnawialne oraz zmniejsze-
nie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie, jak 
również podgrzewanie wody użytkowej i zniwelowanie strat 
energii pierwotnej.

Poprawa stanu infrastruktury energetycznej w Gminie Żabia 
Wola jest niezbędna dla zapewnienia właściwego poziomu usług 
dla lokalnej społeczności, jak również dla zwiększenia konkuren-
cyjności gminy i przyciągnięcia nowych mieszkańców i inwesto-
rów zewnętrznych.

Całkowita wartość projektu to 4.135.083,00 zł brutto, w tym 
podstawa obliczenia dotacji (koszty kwalifikowane) wynosi 
3.315.500,00 zł netto, natomiast wartość dotacji UE (80% kosz-
tów kwalifikowanych) stanowi kwotę 2.652.400,00 zł. 

Termin realizacji robót budowlanych został zaplanowany do 
30 września 2023 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ pro-
jektów - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
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Od 29 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Żabia Wola mają 
możliwość zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
po cenach preferencyjnych.

-  1000,00 zł brutto za 500 kg,
-  2000,00 zł brutto za 1 tonę,
-  3000,00 zł brutto za 1,5 tony
Sprzedaż oraz dystrybucję paliwa stałego na preferencyjnych 

warunkach w porozumieniu z Gminą Żabia Wola prowadzi suk-
cesywnie: Handel Artykułami Przemysłowymi Adam Bartnicki z 
siedzibą w Kozerkach,  ul. Wenus 1, 05-825 Grodzisk Maz. 

Dostawy węgla realizowane są na bieżąco, zgodnie z umówio-
nym terminem w składzie węgla oraz dostępnym asortymen-
tem na placu.

Szczegóły dostawy należy uzgodnić osobiście lub  telefonicz-
nie z pracownikiem składu węgla: tel. 517 608 709. Transport 
pod wskazany adres Wnioskodawcy jest wliczony w cenę brutto, 
po ustaleniu telefonicznym z pracownikiem składu węglowego.

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania 
jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone lub wpisa-
ne do centralnej ewidencji emisyjności budynków mogą składać 
wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wysokość dodatku, to:
- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodar-

stwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. 
wyniosło do 5 MWh - 1000 zł;

- w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. 
wyniosło więcej niż 5 MWh - 1500 zł

Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Społecznych 
w Żabiej Woli, ul. Główna 5, 96-321 Żabia Wola 
do 1.02.2023 r., załączając do niego ostanio 
otrzymaną fakturę VAT za energię elektryczną.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum 
Usług Społecznych w Żabiej Woli 
tel. 46 857 82 88, www.cus.zabiawola.pl.

SZTAB WOŚP W JÓZEFINIE

Sztab 31 edycji WOŚP przy SP im. Ka-
walerów Orderu Uśmiechu zaprasza do 
włączenia się w akcję zbierania fantów 
na licytację. Puzzle, gry planszowe, ma-
skotki, kubeczki i inne przedmioty lub 
vouchery można dostarczać do szkoły. 
Kontaktu ze sztabem jest możliwy rów-
nież za pośrednictwem profilu na Face-

booku: Sztab WOŚP w Józefinie #3597.
31. Finał WOŚP zagra 29.01.2023 r. pod hasłem: Chcemy wy-

grać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych! 

Z myślą o najbardziej potrzebujących Mieszkańcach naszej gmi-
ny, Gminne Centrum Wolontariatu prowadzi zbiórkę artykułów 
spożywczych, słodyczy i zabawek dla rodzin z dziećmi oraz se-
niorów z terenu Gminy Żabia Wola. Akcja trwa do 18 grudnia 
2022 r. Zachęcamy do podzielenia się Gwiazdką.

UROCZYSTE PODNIESIENIE FLAGI NA MASZT

PIERWSZY KILOMETR UL. TARCZYŃSKIEJ WYBUDOWANY

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

11 listopada br. w czasie obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości na nowym maszcie, zainstalowanym przy Urzędzie 
Gminy Żabia Wola w ramach projektu „Pod biało- czerwoną, po 
raz pierwszy zawisła flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczy-
stego podniesienia flagi państwowej na maszt przy dźwiękach 
Mazurka Dąbrowskiego dokonali przedstawiciele Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skułach oraz 8. Skulskiej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”.

Tegoroczna, 104. już rocznica odzyskania przez nasz kraj nie-
podległości, była także okazją do uhonorowania trzech Radnych 
Gminy Żabia Wola za ich długoletnią, oddaną pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Odznaczenia „Zasłużony dla samorządu 
terytorialnego” z rąk Wójta Gminy Żabia Wola Piotra Rybki oraz 
Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michała Pró-
szyńskiego otrzymali Radna Wanda Redestowicz oraz Radny 
Roman Olczak. Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu 

Terytorialnego dla nieobecnego Radnego Romana Filarczyka 
odebrała Przewodnicząca Rady Anna Filipowicz.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło sformowanie od-
świętnego korowodu, który tańcząc poloneza przemieścił się 
sprzed budynku Urzędu Gmina Żabia Wola do Domu Kultury      
w Żabiej Woli, aby dalej celebrować obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości.

Zadanie pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. 
Żabia Wola w ramach Projektu „Pod biało- czerwoną.””jest reali-
zowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach 
Projektu „Pod biało-czerwoną.” objętego honorowym patronatem 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

ZAKUP WĘGLA PO CENACH PREFERENCYJNYCH

W październiku br. Piotr Rybka Wójt Gminy Żabia Wola 
razem ze Starostą Grodziskim Markiem Wieżbickim, Dy-
rektorem Powiatowego Zarządu Dróg Martą Strawą oraz 
Radnym Powiatu Grodziskiego i jednocześnie Sekreta-
rzem Gminy Żabia Wola Dariuszem Dąbrowskim, dokonał 
wizytacji ulicy Tarczyńskiej w Ojrzanowie. 

Na odcinku ok. 1 km została wzmocniona nawierzchnia 
jezdni poprzez wykonanie podbudowy metodą głębo-
kiego recyklingu istniejących warstw konstrukcyjnych, 
poboczy i zjazdów do posesji, poszerzenie jezdni do 6 m. 
oraz wymianę przepustów pod koroną drogi wraz z usta-
wieniem barier energochłonnych. 

Inwestycja wyniosła 1.771.200,00 złotych, z czego kwo-
ta w wysokości  400.000,00 złotych zostało wydatklowan-
na z budżetu gminy.

W przyszłym roku planowany jest kolejny odcinek tej 
drogi oraz budowa nowej: ul. Słowika w Zarębach (budżet 
to 5mln zł ze środków programu Polski Ład). Ponadto 

zostaną przezprowadzone starania o środki na budowę 
szerszej ul. Skulskiej.

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W ul. 
Tarczyńska w Ojrzanowie (odc. o dł. ok. 1 km od drogi po-
wiatowej nr 2855 w kierunku Tarczyna)” było prowadzone 
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim. 

Żabia Wola, październik 2022 r.

PROCEDURA ZAKUPU PALIWA STAŁEGO 
W GMINIE ŻABIA WOLA: 
CENA ZA 1 TONĘ PALIWA STAŁEGO - 2000 ZŁ BRUTTO
1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY 
PALIWA STAŁEGO  DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 
URZĄD GMINY ŻABIA WOLA, UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA.

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
(POTRZEBNEGO DO OKAZANIA PRZY ODBIORZE PALIWA STAŁEGO):
CUS W ŻABIEJ WOLI, UL. GŁÓWNA 5, 96-321 ŻABIA WOLA.

3. DOKONANIE WPŁATY ZA WĘGIEL/ORZECH/EKOGROSZEK NA 
RACHUNEK BANKOWY GMINY ŻABIA WOLA  NR:
07 9291 0001 0046 3049 2000 0510

4.KONTAKT ZE SKŁADEM WĘGLA CELEM UZGODNIENIA TERMINU 
ODBIORU WE WŁASNYM ZAKRESIE LUB DOSTARCZENIA 
(TRANSPORT WLICZONY W CENĘ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO) 
PALIWA STAŁEGO.

UWAGA! W TYTULE PRZELEWU NALEŻY KONIECZNIE PODAĆ:
A. JAKIEGO TOWARU DOTYCZY WPŁATA 
(NP. ZA WĘGIEL/ ORZECH/EKOGROSZEK),
B. IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIONEGO DO ZAKUPU,
C. ADRES UPRAWNIONEGO.

PRZYKŁAD:  ZA WĘGIEL/ORZECH/EKOGROSZEK, JAN KOWALSKI, 
ŻABIA WOLA UL. GŁÓWNA 3
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70 LAT Z PASJI DO SPORTU
Wójt Gminy Żabia Wola zaprasza na wy-

stawę plenerową 70 Lat z pasji do sportu 
zorganizowaną przez Muzeum Sportu          
i Turystyki w Warszawie z okazji 70 lecia 
tej placówki. Ekspozycja prezentuje histo-
rię muzeum, archiwalne zdjęcia, najcen-
niejsze   zbiory   i największe   osiągnięcia. 

Wystawa znajduje się przed Domem Kultury w Żabiej Woli i moż-
na ją zwiedzać całkowicie bezpłatnie do 31 stycznia 2023 roku.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ma w swoim dorobku 
ponad 200 wystaw czasowych, prezentowanych we własnej sie-
dzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Oprócz dzia-
łalności wystawienniczej prowadzi programy edukacyjne skiero-
wane głównie do dzieci i młodzieży. Należy do elitarnego grona 
placówek skupionych wokół Muzeum Olimpijskiego w Lozannie.

OD 1 STYCZNIA NOWE TRASY I ROZKŁADY JAZDY LINII GPA. 
Przypomnijmy, że Związek Powiatowo-Gminny Grodziskie 

Przewozy Autobusowe organizuje transport publiczny na ob-
szarze 12 gmin od początku 2022 roku. Na organizacje przewo-
zów w 2023 roku podobnie jak w roku obecnym, Związek pozy-
skał ponad 22 mln zł dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych i stał się największym beneficjentem tego fundu-
szu nie tylko na Mazowszu, ale także w kraju.

Dzięki pozyskaniu dopłaty możliwe będzie nie tylko utrzyma-
nie, ale także dalszy rozwój sieci połączeń w naszym regionie. 
Linia 17 wydłużona zostanie z Grodziska Maz. i Milanówka do 
Brwinowa, natomiast linia 63 połączy bezpośrednio Warszawę 
i Janki z Osowcem, Adamowizną i Grodziskiem Mazowieckim. 

Utrzymane zostanie częste kursowanie autobusów. Autobusy 
linii 17, 30, 31 i 63 będą kursować od poniedziałku do piątku 
co 30 min, a w soboty, niedziele i święta co godzinę. Organiza-
tor zapewnia, że nowe rozkłady jazdy wszystkich linii zostały 
wyznaczone w oparciu o rzeczywiste czasy przejazdów zareje-
strowane przez system GPS i powinny poprawić punktualność 
autobusów. Od nowego roku wszystkie linie GPA na terenie Gmi-
ny Żabia Wola będzie obsługiwać jeden doświadczony Operator: 
PKS Tarnobrzeg.

SZYBCIEJ DO WARSZAWY
W związku z dużą liczbą pasażerów, oprócz zwiększenia licz-

by kursów linii 63, uruchomione zostaną 3 dodatkowe poranne 
kursy ekspresowe na tej linii. Dodatkowe autobusy wyruszą z 
przystanku Józefina Szkoła o 5:51, 6:21 i 7:06. Będą zatrzymy-
wać się jedynie na wybranych przystankach: Huta Żabiowolska, 

Żabia Wola Żłobek, Żabia Wola Urząd Gminy, Siestrzeń Rozaliń-
ska, Janki Pl. Szwedzki, Raszyn Młyn i Warszawa P+R Al. Kra-
kowska. Czas przejazdu z Żabiej Woli do Warszawy wyniesie ok. 
25 min. W autobusach ekspresowych będzie obowiązywała ta 
sama wspólna taryfa biletowa co w pozostałych liniach GPA.

Wszystkie szczegóły wprowadzanych zmian można znaleźć 
na stronie internetowej www.gpa.grodzisk.pl

BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA SENIORÓW NA CAŁEJ SIECI!
Od nowego roku rozszerzona zostanie oferta bezpłatnych 

przejazdów dla Seniorów 70+ na całą sieć połączeń GPA. Obec-
nie Seniorzy 70+ muszą kupować bilet międzygminny w nor-
malnej cenie 4 zł, natomiast od 1 stycznia wszystkie przejazdy 
autobusami GPA dla Seniorów 70+, na dowolnej trasie, także w 
przejazdach międzygminnych, będą bezpłatne. 

PONAD 230 TYS. PASAŻERÓW MIESIĘCZNIE
Warto zwrócić uwagę, że GPA podchodzi do sprawy komplek-

sowo. Jak podkreśla Piotr Rybka - Wójt Gminy Żabia Wola i Wi-
ceprezes Zarządu GPA, „ważne są zarówno oferta przewozowa, 
dobrej jakości autobusy jak i coraz lepsza infrastruktura przy-
stankowa. Dzięki dobrej współpracy z gminami w ostatnim roku 
wybudowano nowe perony przystankowe, ustawiono kilkadzie-
siąt nowych wiat, których część jest oświetlona i monitorowana, 
ustawiono nowe słupki przystankowe z nazwami przystanków, 
a na niemal 100 przystankach ustawiono nowe kosze na śmieci, 
aby wokół przystanków było po prostu czysto. Wymagamy i bę-
dziemy wymagać coraz lepszej jakości taboru.” 

Wszystkie autobusy są klimatyzowane i dostosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych. W grudniu Operatorzy za-
kupili 12 kolejnych nowych autobusów, które obecnie przygoto-
wywane są do wyjazdu od nowego roku. Marek Wieżbicki - Sta-
rosta Grodziski i Prezes Zarządu GPA podkreśla, że dynamiczny 
rozwój Grodziskich Przewozów Autobusowych przyniósł real-
ne efekty. „Obecnie przewozimy już ponad 230 tys. pasażerów 
miesięcznie. W pierwszych miesiącach 2022 r. było to ok 90 tyś. 
To ważne, że udział transportu publicznego w naszym regionie 
rośnie.”

PONAD 22 MLN DOFINANSOWANIA NA PRZEWOZY AUTOBUSOWE W 2023 R.

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

od 1 stycznia 2023 r.

BEZPŁATNE
PRZEJAZDY
DLA SENIORÓW 70+
WSZYSTKIMI LINIAMI GPA
TAKŻE W PRZEJAZDACH MIĘDZYGMINNYCH

od 1 stycznia 2023 r.
NOWA TRASA 63

GRODZISK MAZ. 
DW. PKP

ADAMOWIZNA

OSOWIEC

JÓZEFINA
ŻABIA WOLA

SIESTRZEŃ

NADARZYN

JANKI

RASZYN

WARSZAWA
P+R AL. KRAKOWSKA

Pon-Pt co 30 min
Sob, Nd i święta co 60 min

CZĘSTO KURSUJĄCE AUTOBUSY

od 1 stycznia 2023 r.
CENY BILETÓW
POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

1 zł 25 zł MIEJSKI
2 zł 50 zł GMINNY
2 zł 50 zł GRODZISKI
4 zł 100 zł MIĘDZYGMINNY

JEDNORAZOWY MIESIĘCZNY

Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzy-
stów, Gmina Żabia Wola sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje 
infrastrukturę oświetleniową. 

Zastosowanie technologii LED i demontaż sodowych opraw 
oświetleniowych pozwalają na zmniejszenie całkowitego zużycia 
energii elektrycznej. Koszty ponoszone przez nasz samorząd na 
oświetlenie gminnych dróg i ulic są jednak nadal dość znaczne.

Dlatego też, uwzględniając panującą sytuację na rynku cen 
energii, władze gminy podjęły decyzję o czasowym wyłączeniu 
odcinków oświetlenia ulicznego, które stanowią szczególnie 
energochłonne obszary.

Wyłączenia będą następować w godzinach nocnych po zakoń-
czeniu ostatniego kursu połączeń autobusowych, a włączenie na-
stąpi przed uruchomieniem pierwszego kursu.

Zastosowane rozwiązanie pozwoli nie tylko na ograniczenie 
kosztów zużycia energii elektrycznej przez nasz samorząd, ale 
także wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosfery 
m.in. emisji CO2. 

Wykaz odcinków oświetlenia ulicznego podlegających czaso-
wemu wyłączeniu w późnych godzinach nocnych:

Bolesławek ul. Dzikiej Kaczki/Nad Potokiem,
Bieniewiec ul. Chełmońskiego/Zagrodowa,
Nowa Bukówka ul. Rumiankowa,
Oddział ul. Zagrodowa i część przyległych,
Osowiec ul. Parkowa i część przyległych,
Pieńki Słubickie ul. Kukułki i część przyległych,
Piotrkowice ul. Tarczyńska,
Siestrzeń ul. Brzozowa i część przyległych,
Skuły ul. Północna,
Władysławów ul. Ku Rzece/ Główna,
Zaręby ul. Słowika,
Żelechów ul. Kościelna.

W dniu 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Z tej okazji Gminne Centrum Wolontariatu 
zorganizowało uroczyste spotkanie, na które zaprosiło lokalnych 
społeczników, wolontariuszy, jak  również  inne osoby angażujące 
się w działania na rzecz osób potrzebujących.

Wydarzenie było okazją do podziękowania za okazane serce 
i bezinteresowną pomoc, a także podzielenia się wiedzą oraz 
doświadczeniami.

CZASOWE WYŁĄCZENIA ODCINKÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO

DZIEŃ WOLONTARIUSZA
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POZNAJMY SIĘ

Na początkowym etapie swojej kariery był Pan związany    
z Gminą Żabia Wola. Jak Pan wspomina tamten czas?

 Początek drogi zawodowej to zawsze taki czas, do którego 
często wraca się myślami. Choćby po to, by wyciągnąć wnioski 
z tamtych wydarzeń czy decyzji, które się wtedy podjęło. Na po-
czątku kariery wszystko wygląda inaczej, głównie z uwagi na 
brak doświadczenia. Inne jest też podejście do pewnych spraw. 
Niektórzy ludzie twierdzą, że wykonując przez lata ten sam za-
wód po prostu „się wypalili”, tracąc początkowy entuzjazm. Nie 
zaliczam się do tej grupy. Dla mnie każdy dzień jest nadal wy-
zwaniem. Zarówno wówczas, gdy pracowałem w Żabiej Woli, jak 
i teraz, w Mszczonowie. 

Swoją pierwszą pracę  wspominam ze szczególnym sentymen-
tem. Zawsze uśmiecham się, gdy powracam myślami do tamtego 
okresu. Zdarza mi się porównywać to, w jaki sposób podejmo-
wałem decyzje czy postrzegałem różne kwestie samorządowe 
wtedy i obecnie. Myślę, że początki kariery zawodowej silnie 
wpłynęły na to, w jaki sposób kieruję gminą Mszczonów. Praca   
w Żabiej Woli w pewien sposób ukształtowała obecnego mnie 
poprzez przyniesienie niezwykle cennych doświadczeń.

Czy jakieś wydarzenie z tamtego okresu szczególnie 
utkwiło w Pana pamięci?

Stan wojenny jaki został wprowadzony przez Generała Jaru-
zelskiego i gołębie serce komisarza jaki został przydzielony na-
szej gminie. Jego zachowanie i postawa pozwoliła mieszkańcom 
funkcjonować normalnie.

Jak Pan sobie wyobrażał w tamtym czasie przyszłość Gmi-
ny Żabia Wola i jej Mieszkańców?

 Zawsze uważałem i nadal uważam, że gmina Żabia Wola to te-
ren, który ma ogromny potencjał. Jego siłą byli i są przede wszyst-
kim ludzie, którzy budują teraźniejszość i przyszłość. Już wtedy 
to właśnie mieszkańcy dawali nadzieję na przyszły rozwój, który 
faktycznie później się dokonał i trwa nieprzerwanie do tej pory. 
Umiejętne wykorzystanie potencjału ludzi, zalet lokalizacji czy 
tradycji kulturowych doprowadziło gminę do punktu, w którym 
jest obecnie. Bardzo cieszy mnie to, że gmina Żabia Wola, która 
jest nadal bardzo mi bliska, tak wspaniale się rozwija.

Co pozytywnego według Pana wydarzyło się w Gminie 
Żabia Wola  w ostatnich latach?

Jestem pod wrażeniem. Widać, że środki unijne były wykorzy-
stane maksymalnie na rozwój gminy a w ostatnim okresie gmina 
ma wyjątkowe szczęście do dotacji Rządowych.

Jak układa się Panu współpraca z władzami naszej Gminy?
 Z władzami gminy Żabia Wola współpracuję w ramach zrze-

szeń samorządowych. Spotykamy się także podczas konferencji 
czy nieoficjalnych spotkań. Szczególnym wyrazem naszej współ-
pracy jest Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, któ-
rej siedziba znajduje się właśnie w Żabiej Woli. Do Stowarzysze-
nia tego przynależy dziesięć gmin, w tym również Mszczonów. 
Dzięki niemu udaje nam się realizować wspólnie wiele inicjatyw, 
które służą rozwojowi całego terenu Ziemi Chełmońskiego. Bar-
dzo cenię sobie tę współpracę i jej efekty, które przynoszą ko-
rzyści mieszkańcom Mszczonowa, Żabiej Woli i pozostałych gmin 
członkowskich.

Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie? 
To, że mieszkańcy Mszczonowa pozwolili mi realizować roz-

wój miasta przez 34 lata.
Skąd u Pana energia do pracy? 
Mam to w genach. Siły regeneruję na działce jako pomocnik 

ogrodnika, czyli żony.
Jakiej rady udzieliłby Pan początkującym samorządow-

com?
 Poradziłbym im, żeby zawsze i wszędzie byli sobą, bo to naj-

lepsza rola, jaką możemy zagrać w swoim życiu. Tylko człowiek, 
który naprawdę wierzy w swoje pomysły czy wizje, jest w stanie 
przekonać do nich innych. Myślę, że idealny samorządowiec to 
wyważone połączenie pewności siebie i pokory, odwagi i ostroż-
ności, wizjonerstwa i szacunku dla opinii innych. We wszystkim 
trzeba odnaleźć arystotelesowy „złoty środek”, ale nie można za-
tracić w tym wszystkim autentyczności i chęci działania przede 
wszystkim na rzecz dobra mieszkańców. To oni są najważniejsi, 
to dla nich codziennie każdy samorządowiec stara się pracować 
najlepiej jak potrafi. Właśnie o tym dobry samorządowiec nie 
może nigdy zapomnieć – najważniejsi zawsze są ludzie i ich do-
bro.

Czy chciałby Pan coś przekazać Mieszkańcom Gminy Żabia 
Wola?

Życzę mieszkańcom Żabiej Woli dynamicznego rozwoju, co da 
szansę na osiągnięcie dobrobytu podobnego jaki mają mieszkań-
cy San Marino.

Józef Grzegorz Kurek urodził się 25 kwietnia 1953 r. w Kiczkach. 
Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego   w Warszawie został zatrudniony jako Kierownik Gminnej 
Służby Rolnej w Urzędzie Gminy Żabia Wola. Następnie w latach 
1981–1988 pełnił funkcję Naczelnika Gminy Żabia Wola.

W swojej pracy zawsze kierował się empatią, dobrem lokalnej 
społeczności oraz troską o zrównoważony rozwój gminy. Z dużym 
zaangażowaniem uczestniczył w spotkaniach z lokalną społecz-
nością, znajdując czas na rozmowy o indywidualnych potrzebach 
i problemach. Wspierał mieszkańców w zdobywaniu materiałów 
na budowę ich domów i gospodarstw. Podejmował także działa-
nia mające na celu modernizację oraz mechanizację rolnictwa,          
które w tamtych czasach było głównym źródłem dochodów miesz-
kańców naszego terenu.

Nadal pielęgnuje współpracę między zarządzaną przez siebie 
jednostką samorządu terytorialnego - Mszczonowem, a gminą    
Żabia Wola. Jest najdłużej urzędującym samorządowcem w Polsce. 

JÓZEF GRZEGORZ KUREK - HONOROWY OBYWATEL GMINY ŻABIA WOLA

Konwencja o Prawach Dziecka to przełomowy dokument 
uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., 
który obowiązuje we wszystkich państwach świata (z wyjątkiem 
USA) i zawiera wszystkie prawa dziecka.

Dziś w Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Oj-
rzanowie odbył się uroczysty apel z okazji 33 rocznicy uchwa-
lenia tej konwencji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in 
Zastępca Dyrektora Generalnego Unicef Renata Bem, Wicewójt 
Gminy Żabia Wola Bohdan Nowosielski oraz Zastępca Dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych Iwona Truszkowska.

Uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka jest jednym z waż-
niejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. 
Gwarantuje dzieciom nie tylko najbardziej podstawowe prawa 
(m.in. do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, podejmo-
waniem pracy w zbyt wczesnym wieku, czy do wypoczynku i cza-
su wolnego), ale też te, które zaspokajają potrzeby wyższe, jak 
np. prawo do nauki, w tym prawo do bezpłatnej i obowiązkowej 
nauki w zakresie szkoły podstawowej, czy prawo swobody myśli, 
sumienia i wyznania, wyrażania poglądów, w tym w postępowa-
niu administracyjnym i sądowym.

Dzisiejsza uroczystość przypomina, że upowszechnianie                
i propagowanie wiedzy na temat praw najmłodszych obywateli 
przyczynia się do respektowania i szanowania praw człowieka w 
każdym wieku oraz sprawia, że młody człowiek, niezależnie od 
koloru skóry, wyznania czy pochodzenia będzie czuł się ważny, 
równy i doceniany.

OŚWIATA
33 ROCZNICA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

PROMOCJA CZYTELNICTWA WŚRÓD UKRAIŃSKICH DZIECI

W ramach przedsięwzięcia edukacyjnego pt. „Czytanie 
bez granic”, Piotr Rybka - Wójt Gminy Żabia Wola wspólnie 
z Aurelią Michałowską - Mazowieckim Kuratorem Oświa-
ty, Konstantym Radziwiłłem - Wojewodą Mazowieckim,  
Tomaszem Szypułą - Prezesem Ptak Warsaw Expo oraz  

Moniką Wiśniewską - Zastępcą Komendanta Komisariatu 
Policji w Nadarzynie promowali czytelnictwo i śledzili po-
stępy w edukacji ukraińskich uczniów uczęszczających do 
oddziałów przygotowawczych Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie, zlokalizowa-
nych na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Wspólne czytanie polskich i ukraińskich bajek oraz 
wierszy wybitnych twórców: Marii Konopnickej, Jana 
Brzechwy, Stanisława Jachowicza i Iwana Andrusiaka 
sprzyjało Integracji. Zgromadzonych szczególnie urzekła 
inscenizacja utworu Iwana Jachowicza pt. „Chory kotek” 
oraz piosenka do słów Marii Konopnickiej „Pszczółki”         
w wykonaniu uczniów placówki.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty, przez Dyrektor szkoły Ma-
rzenę Pytlak,  pracowników Centrum Usług Wspólnych      
w Gminie Żabia Wola, kadrę nauczycielską oraz uczniów.

O

SZTAB WOŚP W JÓZEFINIE
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p r o f i l e . p h p ? i -

d=100088641752698&sk=about 
Sztab 31 edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy 

Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu rozpo-
czął już swoją działalność i zaprasza do włączenia się w akcję 
zbierania gadżetów na licytację. 

Fanty - puzzle, gry planszowe ,maskotki, kubeczki i inne 
przedmioty lub vouchery można dostarczać do szkoły. 

Kontaktu ze sztabem jest możliwy również za pośrednictwem 
profilu na Facebooku: Sztab WOŚP w Józefinie #3597.

Przypominamy, że 31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 
roku pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszyst-
kich - małych i dużych!

DZIEŃ WOLONTARIUSZA moje zdjęcia masz na dysku google

5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariu-
sza. Z tej okazji Gminne Centrum Wolontariatu zorganizowało 
uroczyste spotkanie, na które zaprosiło lokalnych społeczników, 
wolontariuszy oraz inne osoby angażujące się w działania na 
rzecz osób potrzebujących.

Wydarzenie było okazją do podziękowania za okazane dobro 
i bezinteresowną pomoc, a także podzielenia się wiedzą i do-
świadczeniami.

SZLACHETNA PACZKA??????
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Schroniska dla zwierząt w całej Polsce pękają w szwach. Niekontrolowane rozmnażanie się psów czy kotów i brak odpowie-
dzialności ze strony ludzi doprowadzają do umieszczania tych czworonogów w schroniskach, gdzie niekiedy całymi latami 
czekają w klatkach na normalny dom. Czy podopiczni schroniska są "gorsi"? NIE! Zwierzęta trafiają do schronisk z różnych 
powodów, jednak niezależnie od przyczyny, pobyt w takim miejscu to dla nich zawsze ogromna trauma. Może właśnie dzięki 
Tobie porzucony zwierzak zacznie swoje życie na nowo. Daj mu szansę! A może po prostu zastanawiasz się nad przyjęciem do 
swojego domu psa czy kota? Oto kilka mitów dotyczących adopcji zwierząt ze schroniska lub organizacji: Nie kupuj – adoptuj!

Zwierzęta z naszej gminy, które z różnych powodów nie 
mogą być objęte opieką Bezdomniaków Żabiowolskich są 
przekazywane do schroniska w Korabiewicach Viva. Na 
tle innych schronisk potocznie nazwane „Korabki” są jed-
nym z najlepszych w Polsce.  Ale to 
nadal schronisko, nie sanatorium. 
Miejsce pełne smutku i złamanych 
serc. Dlatego w schroniskach tak 
wiele wspaniałych psów i kotów 
traci bezcenne lata życia, a potem 
umiera, nie doczekawszy się swo-
jego domu. NIE KUPUJ - ADOPTUJ!
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MIT 1: Zwierzęta ze schronisk lub organizacji mają nieznaną 
przeszłość, więc są potencjalnie niebezpieczne.

FAKT: Zwierzęta przed adopcją są obserwowane i w większo-
ści przypadków znane są ich reakcje na ludzi (w szczególności 
stosunek do dzieci i na inne zwierzęta). Określane są ich potrze-
by w zakresie aktywności, żywienia i ewentualnego leczenia. Psy 
wykazujące agresję do ludzi nie są wydawane do adopcji. Zawsze 
jednak trzeba pamiętać, że zwierzę może zareagować w sposób 
nieprzewidziany, szczególnie w sytuacji stresowej. Dlatego za-
wsze dobrze jest zasięgnąć porady behawiorysty przy podejmo-
waniu decyzji.

MIT 2: Jeżeli adoptować, to szczeniaka.
FAKT: Szczeniaki przykuwają uwagę i chwytają za serce. Jed-

nak adopcja szczeniaka to zobowiązanie na ok. 15 lat i w pierw-
szych latach bardzo duże wyzwanie. Szczeniaki mogą zniszczyć 
mieszkanie, pogryźć sprzęty, zasikać parkiet. Wymagają dużo 
aktywności i uwagi. Nie są dobrym towarzyszem dla osób w 
podeszłym wieku, które nie sprostają wymaganiom aktywności                
i mogą nie być w stanie zapewnić im opieki przez całe ich życie. 
Szczeniaki i młode psy często najlepiej odnajdują się w rodzinach 
z dziećmi, gdzie zabawa z nimi przychodzi w sposób naturalny 
lub u osób prowadzących aktywny tryb życia.

MIT3: Starszy pies czy kot to duży kłopot, nie przywiąże się         
i  pewnie zaraz umrze

FAKT: Starsze psy i koty są już ukształtowane, choć też czę-
sto wymagają pokazania jasnych granic. Starszy pies najczęściej 
łatwo się adaptuje w nowych warunkach. Na ogół nie wymaga 
dużych aktywności, lubi spać, jest mniej kłopotliwy niż młody 
wulkan energii. Psy żyją 15 lub więcej lat (zwłaszcza mniejsze 
psiaki), koty jeszcze dłużej. Adoptowanie 5 czy 10-letniego zwie-
rzaka to jeszcze długie lata ogromnej, bezwarunkowej miłości.

MIT4: Utrzymanie psa i kota jest względnie tanie.
FAKT: Utrzymanie zwierzęcia w dobrym zdrowiu kosztuje, 

i to często niemało. Koszty dobrej karmy (supermarketowe ta-
nie, wielkie worki lub puszki są bardzo złej jakości, co odbija się 
na zdrowiu zwierząt), leczenia weterynaryjnego, behawiorysty, 
szczepień i innych wydatków to jest znacząca pozycja w budże-
cie. Dlatego adopcje muszą być przemyślane również pod tym 
kątem.

MIT5: Sterylizacja to okaleczanie zwierzęcia
FAKT: Sterylizacja to najskuteczniejsza metoda zapobiegania 

niechcianemu rozmnażaniu zwierząt, czyli w efekcie bezdomno-
ści. Ale to nie jest jedyna korzyść. Sterylizacja zmniejsza ryzyko 
ucieczek czy zachowań agresywnych. W przypadku suk steryli-
zacja zapobiega ciężkiemu powikłaniu ropomacicy, a psy unikają 
częstego nowotworu jąder i prostaty. Pamiętajmy, że zwierzęta 
nie mają potrzeby macierzyństwa w ludzkim rozumieniu. Suka, 
która nigdy nie rodziła nie cierpi z powodu braku potomstwa, do 
szczęścia wystarczy jej kochający dom i troskliwa opieka. 

MIT6: Pies potrzebuje podwórka, żeby się „wybiegać” 
FAKT: Pies potrzebuje aktywności fizycznej i socjalizacji z in-

nymi zwierzętami. Podwórko/ogród to przedłużenie domu. Bie-
ganie po podwórku nie zastąpi psu spaceru. Z tego powodu psy 
często świetnie funkcjonują w miastach, mieszkając w blokach, 
pod warunkiem dostosowania spacerów i innych aktywności do 
indywidualnych potrzeb. Podwórko jako takie nie jest warun-
kiem koniecznym dla dobrostanu psa.

MIT 7: Kot to niezależny samotnik, poradzi sobie w każdej sy-
tuacji.

FAKT: Kot został udomowiony przez człowieka, i chociaż wiele 
cech pozostało mu z dzikich przodków, nie jest w stanie funkcjo-
nować zupełnie bez naszego wsparcia. Koty wolno żyjące potrze-
bują ciepłego schronienia  i nie dadzą rady całkowicie samodziel-
nie się wyżywić, zwłaszcza zimą.

MIT 8: Psy i koty to wrogowie, w myśl powiedzenia „żyć jak 
pies z kotem”.

FAKT: Psy i koty mogą ze sobą bezpiecznie koegzystować,           
a często ich znajomość przeradza się w przyjaźń. To kwestia od-
powiedniego wprowadzenia kota do psiego domu (i odwrotnie).

MIT 9: Duży pies do budy, mały na kanapę.
FAKT: Każdy pies, duży czy mały to zwierzę stadne. Potrze-

buje kontaktu ze swoim stadem, pozostawiony na podwórku                    
w budzie, podczas gdy cała rodzina siedzi w domu, będzie się 
czuł odrzucony, osamotniony, nieszczęśliwy. Stąd przeskakiwa-
nie przez płoty, podkopywanie się, wygryzanie dziur w ogrodze-
niu. Byle się wyrwać z samotności i nudy, byle do ludzi, do innych 
zwierząt. To, że duży pies się w domu męczy, to jeden z częstych 
mitów na wsiach.

MITY I FAKTY NA TEMAT ADOPCIAKÓW

NIE KUPUJ - ADOPTUJ!

* osoby nie posiadające konta na Facebooku mogą przesłać 
zdjęcia mailem na adres: zwierzeta@zabiawola.pl

regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.zabiawola.pl/1029,opieka-nad-zwierzetami

Pamiętaj, że zwierzę 
nie jest rzeczą i nie 

powinno trafić do 
Twojego domu jako 
prezent po choinkę. 

Adopcja zwierzaka 
to świadoma oraz 

odwiedzialna 
decyzja na całe 

życie!
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Zawodnicy UKS Orlik Józefina bardzo dobrze 
rozpoczęli rundę jesienną w IV lidze Młodzi-
ków Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
Zaangażowanie oraz systematyczne treningi 
przełożyły się na dobrą grę. W rozgrywkach 
nasi reprezentanci zdobyli 38 goli, tracąc przy 

tym tylko 18 bramek. Ostatecznie klub zajął 3 miejsce w grupie, 
wygrywając mecze z takimi drużynami jak: LKS Tur Jaktorów 
(5:1), PKS Piastovia Piastów (17:0), UKS Sporting (8:3) czy UKS 
Ofensywa Książenice (1:0). 
Równie dobrze jak rocznik 2010/12 w rozgrywkach ligowych 
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej poradzili sobie żacy, czyli 
najmłodsi zawodnicy. Rocznik 2014 przystępując do pierwszych 
spotkań, nie spodziewał się, że osiągnie aż dziewięć zwycięstw 
i tylko jedną porażkę. Prezentowali bardzo ofensywny styl gry, 
zdobywając dzięki temu 134 bramki (przy utracie 38). Wyniki 
rozegranych meczów rundy jesiennej prezentują się następują-
co: AP Żyrardowianka Żyrardów 13:6 (runda rewanżowa 16:3), 
KS Pogoń Wiskitki 11:2 (15:3), LKS Chlebnia 11:2 (7:8), UKS 
Sporting 13:5 (10:2), LKS Wrzos Międzyborów 15:6 (19:1).
Zawodników PUKS Orlik Józefina czekają teraz mecze spa-
ringowe i turnieje halowe. Przygotowania do nowego sezonu 
klub zaczyna zaraz po Nowym Roku. W drugim tygodniu ferii 

zimowych (20.02-24.02.2023) zawodnicy mogą wziąć ponadto 
udział w półkoloniach organizowanych na hali CIS w Ojrzano-
wie (więcej informacji można uzyskać u trenera Sławomira Do-
mańskiego tel. 503-380-900).

26 listopada 2022 
r. na hali w Centrum 
Integracji Społecznej              
w Ojrzanowie odbył 
się III Puchar Polski Ta-

ekwon-Do ITF. Ogólnopolskie zawody sportowe, których głów-
nym celem jest popularyzacja sportu kwalifikowanego, jakim jest 
Taekwon-Do ITF, a także propagowanie sportowej rywalizacji 
oraz idei olimpijskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zosta-
ły zorganizowane na terenie Gminy Żabia Wola już po raz trzeci.

W tym roku do pomocy w organizacji zawodów, organizowa-
nych przez UKS Rekin Team oraz Polskie Zrzeszenie Taekwon-do 
ITF, włączył się także Klub Taekwon-Do ITF NAMU Oborniki Ślą-
skie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy 
Żabia Wola i Rada Gminy Żabia Wola, Starosta Powiatu Grodzi-
skiego, Polski Komitet Olimpijski, a także Minister Sportu i Tury-
styki - Kamil Bortniczuk.

Według danych PZT ITF w tegorocznych zawodach wzięło 
udział 16 klubów, a na matach stanęło łącznie 170 zawodników     

i zawodniczek, spośród których wyłoniono zdobywców pucha-
rów w poszczególnych kategoriach.

Uczniowski Klub Sportowy „Rekin Team” zajął 2 miejsce               
w rankingu klubowym. Zawodnicy z naszej Gminy zdobyli łącz-
nie 17 medali. 

Jak podkreślają przedstawiciele UKS Rekin Team – organiza-
cja zawodów była możliwa dzięki wsparciu władz Gminy Żabia 
Wola, Starostwa Powiatu Grodziskiego, sponsorów oraz zawod-
ników i ich rodzin. Szczególne podziękowanie należą się także 
trenerowi i prezesowi UKS Rekin Team Wojciechowi Granicy - 
koordynującemu organizację wydarzenia oraz przedstawicielom 
Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF i Klubu Taekwon-Do ITF 
NAMU Oborniki Śląskie za pomoc w jego  realizacji.

Zawody współfinansowane ze środków Gminy Gmina Żabia 
Wola i Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz UKS Rekin Team. 

Zawody były ciągiem szkoleń oraz rywalizacji sportowej w wal-
ce z uzależnieniami od alkoholu i innych używek.

Wolni od dopingu w sporcie.

Reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu w Józefinie nie spoczę-
li na laurach i po dobrze rozpoczętym sezonie 
sportowym sięgają po kolejne zwycięstwa. W 
październiku nasi uczniowie wywalczyli pierw-

sze miejsca na Zawodach Powiatowych Unihokej Dziewcząt i 
Chłopców zorganizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Grodzisku Mazowieckim. Najmłodsi reprezentanci 
ULKS Józefina wzięli też udział w turnieju w Chudku, zdobywa-
jąc dużo nagród indywidualnych. 

Na początku listopada juniorzy młodsi rozegrali na hali CIS w 
Ojrzanowie swój pierwszy turniej eliminacyjny do Mistrzostw 
Polski. Nasi zawodnicy zagrali także w Turnieju Niepodległości 
w Zielonce, wystawiając skład w trzech kategoriach: młodzik 
chłopcy, dzieci chłopcy i dzieci dziewczęta. Mimo, że zawody 
odbyły się bez podziału na miejsca końcowe, to wywołały u za-
wodników i zawodniczek duże emocje. 

20 listopada w Ojrzanowie odbył się turniej eliminacyjny do 
Mistrzostw Polski Młodzików (Puchar Mazowsza). W zawodach 
wzięło udział aż 9 drużyn. Nasz zespół przegrał jedno spotka-
nie, jedno zremisował i 6 wygrał. W klasyfikacji końcowej ULKS 
Józefina zajął drugie miejsce. 

Organizacja turnieju została dofinansowana ze środków bu-
dżetu Gminy Żabia Wola.

Początek grudnia przyniósł zawodnikom Klubu z Józefiny ko-
lejne sukcesy. W czasie turnieju ph. „Z unihokejem za pan brat” 
w Łodzi zawodnicy ULKS Józefina zagrali w trzech kategoriach 
wiekowych U10, U12, U14. Po zaciętej rywalizacji zajmując 
ostatecznie 1 miejsce w kategoriach U12 i U14 oraz 3 miejsce 
w kategorii U10. 

Szkoła Podstawowa w Józefinie zdobyła także złoty medal w 
kategorii dzieci podczas Mazowieckich Igrzyskach Dzieci chłop-
ców  i brązowy Medal w Mazowieckich Igrzyskach Mołodzieży 
Szkolnej chłopców. To bardzo duży sukces naszej szkoły.

SPORTSPORT
III PUCHAR POLSKI TAEKWON-DO ITF W GMINIE ŻABIA WOLAUNIHOKEIŚCI Z JÓZEFINY

ZAKOŃCZENIE JESIENNYCH ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Ten szczególny dzień uczciliśmy w gronie mieszkańców gmi-

ny, zaproszonych gości i artystów. Warsztaty tańców polskich, 
które poprowadziła Wioletta Milczuk były wspaniałą lekcją hi-
storii o polskości. Odśpiewaniu Hymnu Polskiego, wciągnięciu 
flagi na maszt oraz wręczeniu odznaczeń dla zasłużonych rad-
nych naszej gminy towarzyszyła atmosfera wspólnoty i jedno-
ści. Po części oficjalnej we wnętrzach dworku odbyła się część 
artystyczna przygotowana przez grupy działające w Domu Kul-
tury w Żabiej Woli: Do Re Mi Re, grupę teatralną Trzeci Dzwonek 
oraz Dziecięcą Grupę Wokalną. 

Tego dnia odbył się również koncert laureatów I Powiatowego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej w Domu Kultury w Żabiej Woli. 
Wieczór zakończyliśmy w OSP Skuły na Wieczorku Niepodległo-
ściowym zorganizowanym przez strażaków oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich „Gągolinki”, gdzie odśpiewaliśmy wspólnie ze zgro-
madzonymi mieszkańcami pieśni patriotyczne.

ARTYSTYCZNE FERIE
Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 6–13 lat na Arty-

styczne Ferie, które odbędą się w Domu Kultury w Żabiej Woli. 
Wśród atrakcji na uczestników czekają: warsztaty rękodzielni-
cze, modelarskie, malarskie, ceramiczne i kulinarne. Program 
„Artystycznych Ferii” ukaże się niebawem – śledźcie najnowsze 
wpisy na naszych stronach.

ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ 
W grudniu zapraszamy na wspólne celebrowanie nadcho-

dzących Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewanie kolęd wraz z pie-
czeniem i zdobieniem pierniczków, konkurs na najpiękniejszą 
szopkę bożonarodzeniową, warsztaty kaligraficzne i pisanie 
oryginalnych kartek świątecznych sprawią radość niejednemu 
uczestnikowi. Szczegóły grudniowych wydarzeń znajdziecie na 
stronie www.dkzabiawola.pl oraz na naszym facebookowym 
fanpage’u.

Nowy Rok przywitamy wspólnie podczas zabawy tanecznej     
z zespołem Neighbours w Żelechowie. Wstęp jest darmowy,          
a organizatorzy zapewniają ciepły posiłek. Zapraszamy do za-
pisów i odbierania wejściówek. Szczegóły na plakacie opubliko-
wanym na stronie 20.

A CO W NOWYM ROKU?
Już od samego początku roku planujemy dla Was mnóstwo 

wydarzeń. Pierwsze z nich odbędzie się 7.01.2023 r. w na-
szej filii w Żelechowie i będzie to opowieść zimowa dla dzieci          
Śnieżna Królowa. Serdecznie zachęcamy do zapisywania się na 
spektakl: mailowo: zapisy@dkzabiawola.pl lub telefonicznie: 
46 857 82 60. A o kolejnej styczniowej atrakcji dowiecie się                   
z sąsiedniej strony.

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI




