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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Szanowni Czytelnicy,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żabia Wola,
Długo zastanawiałem się co Państwu przekazać w tych kilku
- tradycyjnych już - słowach wstępu. Doszedłem do wniosku, że
choć czas jest trudny, zdarzyło się jednak wiele dobrego. Dramatyczna wojna na Ukrainie pokazała, że Polacy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Nasza Gmina jako jedna z pierwszych
w Polsce była gotowa do niesienia pomocy na krótką i na dłuższą
metę.
Środkowe strony naszego biuletynu stanowią kompendium najważniejszych informacji dla Ukraińców i Polaków udzielających
Uchodźcom pomocy i schronienia.
W tym miejscu pragnę złożyć ogromne podziękowania naszym
Mieszkańcom, ktorzy przyjęli pod swoje dachy ofiary wojny. To
rzecz niebywała, w innych krajach wręcz niespotykana.
Wyrazy wdzięczności należą się również Wolontariuszom. Osoby te od tygodni pracują w magazynie pomocy rzeczowej przy
Urzędzie Gminy albo w naszym Domu Kultury nauczając języka
polskiego. W tym miejscu warto podkreślić, że to właśnie Dom
Kultury w Żabiej Woli okazał się pierwszym przystankiem ofiar
putinowskiej agresji przywiezionych do naszej Gminy.
Nie mogę zapomnieć również o tych z Państwa, którzy ze swoich własnych środków wielokrotnie robili zakupy i na własny
koszt dostarczali je do magazynu pomocowego.
Nieoceniona okazała się także fachowa pomoc pracowników
Centrum Usług Społecznych. Pomimo ogromu obowiązków, przez
wiele tygodni z rzędu organizowali oni spotkania informacyjno-integracyjne dla Uchodźców w siedzibie Klubu Senior Plus w Żelechowie.
Pragnę też docenić zaangażowanie moich pracowników
w Urzędzie Gminy, którzy dzień w dzień zajmują się formolnościa-
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mi związanymi z legalizacją pobytu w Polsce naszych wschodnich
sąsiadów oraz ogromem innych spraw, aby Uchodźcy mogli zacząć samodzielnie funkcjonowć w naszym kraju.
Choć wojna za wschodnią granicą niewątpliwie zdominowała
naszą rzeczywistość, chciałbym zapewnić, że nie zwalniamy tempa rozbudowy naszej Gminy i zachęcić Państwa do zapoznania się
z pozostałymi tematami opublikowanymi w tym numerze.
Zwracam uwagę na artykuł na sąsiedniej stronie dotyczący
zmian w budżecie oraz przeprowadzonych głosowań. Polecam
też lekturę tekstów prezentujących aktualne inwestycje: budowę
kanalizacji, rozbudowę budynku OSP w Żelechowie oraz szkoły
podstawowej w Skułach, a także przebudowę ul. Chełmońskiego
w Bieniewcu. Warto również dowiedzieć się jak pozyskać nawet
90% dotacji na nowy piec.
W dalszej części biuletynu przekonają się Państwo, że adopcja
zwierzaków to nic strasznego. Natomiast osoby, które do tej pory
nie miały okazji poznać nowej dyrektor naszego Domu Kultury zapraszam do lektury wywiadu z panią Barbarą Salzburger.
I wreszcie, jak zawsze o tej porze roku zwracam się do Państwa
z prośbą o rozliczanie PIT-ów w naszej gminie. To się po prostu
opłaca!
Niebawem Wielkanoc - święto nadziei i odrodzenia. Jak zwykle w Wielkim Tygodniu zorganizowaliśmy dla Państwa Jarmark
Wielkanocny, na który serdecznie zapraszam.
Z życzeniami przyjemnej lektury!
Piotr Rybka,
Wójt Gminy Żabia Wola

Wesołego Alleluja!

Jarmark
Wielkanocny

od środy do piątku
w Wielkim Tygodniu

Tradycyjna już degustacja wielkanocnego żurku
odbędzie się w Wielki Czwartek o godz.12:00.
Szczegółowe informacje będziemy sukcesywnie
zamieszczać na Facebooku.
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W pierwszym kwartale br. Rada Gminy Żabia Wola dwukrotnie
wprowadzała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz
w Budżecie na 2022 r. Najważniejsze z nich przedstawiamy poniżej.
Na początku lutego do uchwały budżetowej oraz WPF zostało
wprowadzone dwuletnie zadanie inwestycyjne, którego celem jest
realizacja I etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią
kanalizacyjną w Żabiej Woli. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała 95% dofinansowanie z Programu Inwestycji
Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład (8 925 000 zł).
Kolejne zmiany dotyczyły przeniesienia niewykorzystanych
w 2021 r. środków finansowych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Osowiec (1,2 mln zł) oraz na rozbudowę szkoły
podstawowej w Skułach (2,6 mln zł). Przeniesienie przedmiotowych środków pozwoliło na realizację zadań w bieżącym roku.
Rada przeznaczyła także dodatkowe 25 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
W marcu do budżetu wprowadzona została subwencja na wydatki w szkołach podstawowych (2,5 mln zł) oraz nowe zadanie
inwestycyjne pn. Rozbudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie.
Początkowa wartość zadania to 15 tys. zł. na czynności przygotowawcze (z opcją rozszerzenia zakresu i kosztów). Rada przeznaczyła także 200 tys. zł na modernizację budynku dawnej szkoły w
Słubicy Dobrej wraz z wykonaniem elewacji i zagospodarowaniem
terenu wokół obiektu, 115 tys. zł na remont szkoły w Józefinie oraz
26 tys. zł na budowę chodnika do przyszkolnego parkingu tejże
placówki. Zwiększony został również plan wydatków na jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej (o 80 tys. zł) i zabezpieczono środki na
zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Skuły (90 tys. zł).
Mając na uwadze coraz większe potrzeby mieszkańców w zakresie inwestycji drogowych na marcowej sesji w planie wydatków budżetowych uwzględnione zostały środki finansowe na opracowanie
projektów przebudowy dróg gminnych, celem zastępowania dróg
gruntowych drogami asfaltowymi (0,5 mln zł), a także na projekty
odwodnienia gminnych dróg (100 tys. zł). Utworzono też dodatkowe zadanie, w ramach którego wykonany zostanie projekt mostu na
rzece Pisia Tuczna w Grzymku (110 tys. zł).
Na prośbę Wójta Gminy na marcowej sesji w uchwale budżetowej
i Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczone zostały fundusze na modernizację ul. Nad Potokiem w Bolesławku (155 tys. zł)
i na utworzenie od maja 2022 r. bezpośredniego połączenia autobusowego do Warszawy (250 tys. zł). Utrzymano także w budżecie
kwotę 165 tys. zł na dodatek osłonowy dla Mieszkańców (rekompensata za wzrost cen energii). Z uwagi na fakt, że powyższe zmiany
nie zostały wcześniej omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady Gminy, zaszła konieczność przegłosowania ich w trybie autopoprawek do projektów uchwał.

ROZLICZ PIT W GMINIE ŻABIA WOLA, A TWOJE PODATKI WRÓCĄ DO CIEBIE

Zachęcamy lokalnych wytwórców, rękodzielników,
oraz producentów żywności do wystawiania swoich
towarów.
Mieszkańców naszej Gminy serdecznie zapraszamy
do odwiedzania stoisk. W tym roku zapowiada się
wiele nowych atrakcji.

ZMIANY W BUDŻECIE - I KWARTAŁ 2022 R.

FINANSE

ALE ZE STAWU
KORZYSTASZ...
ROZLICZASZ
PIT W NASZEJ
GMINIE?

NIE...

zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
życzą

Anna Filipowicz
Przewodnicząca Rady Gminy

A TYLE
MOŻNA ZROBIĆ:
DROGI, CHODNIKI,
LATARNIE, INWESTYCJE,
OŚWIATA, OCHRONA
ZDROWIA, POMOC
SPOŁECZNA, KULTURA,
SPORT, OCHRONA
ŚRODOWISKA

Piotr Rybka
Wójt Gminy Żabia Wola
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WPISZ W PIT GMINĘ ŻABIA WOLA JAKO MIEJSCE ZAMIESZKANIA
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INWESTYCJE

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY KANALIZACYJNEJ W OSOWCU

W ciągu ostatnich lat
na terenie Gminy Żabia Wola można zaobserwować intensywny
rozwój budownictwa
mieszkaniowego. Rozbudowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
w najbardziej zurbanizowanych miejscowościach, stała się więc
dla naszego samorządu jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych.
Wysokie koszty związane z realizacją tego typu inwestycji,
stanowią bardzo duże obciążenie dla budżetu. Mimo to, w trosce o środowisko oraz poprawę warunków życia mieszkańców,
władze Gminy podjęły decyzję o rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej w jednej z największych miejscowości gminnych
-Osowcu. Inwestycja realizowana będzie w III etapach, a jej zakończenie przewidziane jest na 2024 rok.
Rozpoczęcie prac było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz emisji obligacji, które
pozwoliły na pokrycie wkładu własnego wymaganego przez instytucje dotujące.
Realizacja I etapu inwestycji rozpoczęła się w styczniu br. i
obejmowała wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w ul. Rysiej, ul. Puchaczy, ul. Zawiłej, ul.
Wesołej oraz ul. Mazowieckiej, o łącznej długości 11,600 km.
Budowa głównego ciągu sieci kanalizacyjnej w ww. ulicach
zakończyła się w marcu. Zainstalowano urządzenia sanitarne
oraz odtworzono nawierzchnię dróg. Wykonane zostały także
prace w ul. Mazowieckiej, które pozwolą na połączenie wybu-

dowanej infrastruktury z siecią kanalizacyjną Gminy Grodzisk
Mazowiecki.
Obecnie wykonawca - firma MELIOREX prowadzi prace
wykończeniowe i porządkuje pasy drogowe ulic. Rozpoczęte
zostały także procedury zmierzające do uruchomienia nowowybudowanego odcinka sieci i uzyskania zezwolenia na jego
użytkowanie. Informacje na temat możliwości rozpoczęcia procedur związanych z wydaniem warunków przyłączenia do sieci
zostaną przekazane właścicielom nieruchomości po uzyskaniu
ww. decyzji.
Planowany termin osiągnięcia pełnej funkcjonalności sieci
i rozpoczęcia przyłączania odbiorców przewidywany jest na
wrzesień br.

Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz ze środków
krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla zadania
inwestycyjnego „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy
Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki
wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców
gminy”

PRZEBUDOWA UL. CHEŁMOŃSKIEGO NA FINISZU

Przyczyni się także do zwiększenia komfortu jazdy kierowców korzystających z drogi.
Łączna wartość inwestycji wynosi 2.303.691,53 zł, z czego
60% stanowi dofinansowanie ze środków Rządowegpo Funduszu Rozwoju Dróg.

W marcu zakończone zostały prace związane z wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na ul. Chełmońskiego w
Bieniewcu. Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi
obejmowała wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, budowę chodnika z kostki brukowej o szerokości
2 m oraz przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
Aktualnie wykonawca – firma Granar Sp. z.o.o. z Warszawy
prowadzi prace porządkowe celem przygotowania drogi do
odbioru końcowego. Zakończenie inwestycji planowane jest
jeszcze w tym miesiącu.
Ulica Chełmońskiego łącząca drogę ekspresową S-8 z drogą
wojewódzką nr 579 ul. Radziejowicką stanowi jedną z głównych dróg dojazdowych do Grodziska Mazowieckiego i z uwagi
na swoją lokalizację ma strategiczne znaczenie komunikacyjne. Realizacja zadania inwestycyjnego wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w Bieniewcu.
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Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało pozyskane dofinansowanie ze
środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości
Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+993,65”. Wartość finansowania to 60% całkowitej wartości
zadania.
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INWESTYCJE

KOLEJNY ETAP PRAC W STRAŻNICY OSP ŻELECHÓW ZAKOŃCZONY

W obiekcie zamontowane zostały instalacje i urządzenia sanitarne oraz winda zwiększająca funkcjonalność budynku, poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od kilku lat w budynku, w którym mieści się siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie prowadzone są prace mające na celu poprawę warunków socjalnych oraz użytkowych
obiektu. Podejmowane przez samorząd działania inwestycyjne
pozwoliły nie tylko na zwiększenie komfortu pracy strażaków
biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, ale także na
stworzenie miejsca integracji, jak również aktywizacji lokalnej
społeczności.
W 2020 roku zostały wprowadzone
zmiany w konstrukcji dachu umożliwiające montaż lukarn,
które
zapewniły
jeszcze więcej przestrzeni, światła oraz
powietrza w pomieszczeniach na
poddaszu. Pozwoliło
to na wygospodarowanie trzech dodatkowych sal o łącznej powierzchni użytkowej ok. 300 m².
Od października 2021 r. w Strażnicy OSP w Żelechowie oraz
na terenie nieruchomości, na której budynek jest zlokalizowany
prowadzone były dalsze prace inwestycyjne. Pozyskane przez
Gminę dofinansowania ze środków zewnętrznych umożliwiły
wykończenie i wyposażenie pomieszczeń stanowiących siedzibę Klubu Senior+ w Żelechowie, który rozpoczął swoją działalność na początku br.
Seniorzy mają do swej dyspozycji salę spotkań, a także zaplecze kuchenne z węzłem sanitarnym, wyposażone w meble,
sprzęt AGD oraz bogaty asortyment artykułów gospodarstwa
domowego m.in. garnki, patelnie, wagę kuchenną, naczynia oraz
zestawy sztućców i noży kuchennych.
W pierwszym kwartale br. firma MProjekt Polska sp. z o. o.
z Warszawy zakończyła prace wykończeniowe mające na celu
dostosowanie klatki schodowej oraz pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu budynku do wielofunkcyjnej roli, jaką będą
pełniły w przyszłości.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Dodatkowym usprawnieniem wprowadzonym w budynku,
tym razem z myślą o strażakach ochotnikach, było zamontowanie rury zjazdowej, umożliwiającej szybkie przemieszczenie się
z sali rekrecyjno-wypoczynkowej bezpośrednio do mieszczącego się na parterze garażu z wozami strażackimi.

Aktualnie trwają przygotowania do odbioru
inwestycji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
Rozbudowa, nadbudowa
i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żelechowie, budowa szamba szczelnego, utwardzenie terenu,
budowa instalacji gazowej – Etap II współfinansowany ze środków programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR + w miejscowości
Żelechów współfinansowane jest ze środków: Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior +” na lata 2021-2025 – Senior + edycja
2021 moduł I.
Remonty prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg
rozpoczęły się pod koniec marca. Tegoroczne prace utrzymaniowe na drogach gruntowych, drogach o nawierzchni bitumicznej oraz z powierzchniowego utrwalenia wykonują firmy:
KAM-SOFT Kamil Jóźwiak, P.H.U. JAREX Jarosław Dąbrowski
oraz ELBET Andrzej Szymański. Prace realizowane są zgodnie
z harmonogramami na bieżąco uzgadnianymi i aktualizowanym
z pracownikami Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Żabia Wola.
Plan robót został opracowany w oparciu o wizje w terenie oraz
zgłoszenia mieszkańców, przekazywane indywidualnie oraz za
pośrednictwem Radnych i Sołtysów.
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BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

PRZETARG NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY ROZSTRZYGNIĘTY

Gmina Żabia Wola wyłoniła wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji, złożonych zostało 6 ofert,
z których jedna została odrzucona z przyczyn formalnych. Najkorzystniejsza okazała się oferta przedsiębiorstwa WIMAKS
Toczyłowski Dariusz z Józefowa, które za wykonanie zadania
zaproponowało cenę w wysokości 12 995 600 zł. Aktualnie prowadzona jest analiza dokumentacji przetargowej. Przewidywany termin zawarcia umowy z wykonawcą to połowa kwietnia br.
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
inwestycji będzie pełniła firma Tilsyn Bud z Warszawy. Zgodnie
z umową zawartą w lutym 2022 r. koszt wykonania przedmiotowej usługi wynosi 387 450 zł. Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 13 mln złotych. Dzięki staraniom władz gminy
udało się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na pokrycie

części kosztów związanych z rozbudową placówki. Wsparcie
finansowe pozyskane przez Gminę w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, którego celem jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego
kraju to blisko 1,7 mln złotych. Przedmiotowe środki pozwolą
na częściowe sfinansowanie budowy nowej pełnowymiarowej
sali gimnastycznej w placówce. Na rozbudowę placówki pozyskane zostały również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
w wysokości 0,5 mln złotych. Pracownicy Urzędu Gminy, odpowiedzialni za pozyskiwanie środków zewnętrznych cały czas
poszukują nowych źródeł dofinansowania realizacji zadania.
Zadanie pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Skułach” dofinansowano w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Zadanie pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do
średniej jakości występującej w sąsiednich
gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji” dofinansowano
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach
środków krajowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2022

Szkoła Podstawowa im. Marii
Kownackiej w Skułach oraz Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Józefinie
przystąpiły do ogólnopolskiego
programu „Szkolny Klub Sportowy 2022” finansowanego ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Program ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej
aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do ćwiczeń dla dzieci i młodzieży rzadziej podejmujących
aktywność fizyczną w czasie wolnym, nie uczęszczającej na treningi w klubach sportowych oraz o mniejszej sprawności fizycznej. Pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone
w placówkach w ramach Programu SKS
rozpoczęły się w marcu i potrwają do
grudniu br.

UCZNIU CZYTAJ WIECEJ

Placówki oświatowe prowadzone
przez Gminę Żabia Wola zakwalifikowały się do „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”. Wsparcie
finansowe pozyskane w ramach programu w łącznej kwocie 31.000 zł
(stanowiące 80% całkowitej wartości
zadania) pozwoli na zakup książek
będących nowościami wydawniczymi, lektur szkolnych, nowych
elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, a także organizację działań promujących czytelnictwo pośród dzieci oraz młodzieży uczęszczających do gminnego przedszkola i szkół podstawowych.”

6

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 53/22

BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

KLUB SENIOR + W ŻELECHOWIE

PUNKT INFORMACJI
W ZAKRESIE USŁUG MEDYCZNYCH I REHABILITACJI

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻABIEJ WOLI

Od tego roku w gminie Żabia Wola funkcjonuje kolejny Klub
Senior+. Placówka mieści się w Żelechowie przy ul. Chełmońskiego 21 (budynek OSP Żelechów). Klub przeznaczony jest dla
40 osób w wieku 60+ zamieszkujących na terenie gminy. Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku. Aktualnie Seniorzy uczestniczą w zajęciach usprawniających i artystyczno-manualnych. Ponadto w ramach integracji organizowano spotkania
okolicznościowe oraz zajęcia kulinarne zainicjowane przez nasze zdolne Seniorki. Członkowie Klubu angażują się również w
działania związane z pomocą obywatelom ukraińskim poprzez
aktywne uczestnictwo w organizowanych przez Urząd Gminy
spotkaniach informacyjnych.

DODATEK OSŁONOWY

Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli przypomina, że
31.10.2022 r. upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
Kryterium dochodowe w przypadku gospodarstw jednoosoowych wynosi 2100 zł netto, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych: 1500 zł netto na osobę.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w przypadku
wniosku złożonego w okresie do dnia 31 lipca br. jest ustalana

691 434 688

Zadzwoń pomożemy:
 w wyszukaniu jak najbardziej optymalnego terminu wizyty w poradni specjalistycznej,
rehabilitacyjnej;
 wykonamy czynności związane z rejestracją pacjentów do poradni specjalistycznych
i rehabilitacyjnych;
 udzielimy informacji dotyczących dni i godzin pracy placówek medycznych na terenie
gminy Żabia Wola oraz powiatu grodziskiego i województwa mazowieckiego;

na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 r. W przypadku
wniosku złożonego po tym terminie pod uwagę brany jest dochód osiągniety w 2021 r.
W pierwszym kwartale br. do CUS w Żabiej Woli wpłynęło
281 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono 156
świadczeń na łączną kwotę 56 353,15 zł.

NOWE ŚWIADCZENIA DLA RODZIN Z DZIEĆMI
RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY (RKO)

RKO to nowy rodzaj świadczenia dla rodzin z dziećmi na utrzymaniu. Jego celem jest przede
wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką
nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do
ukończenia 36. miesiąca życia.
Do otrzymania świadczenia uprawnieni są rodzice, a także
osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do
sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
RKO wynosi 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko i nie
jest uzależniony od dochodu rodziny. Rodzic może zdecydować
czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24
miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

DOFINANSOWANIE POBYTU W ŻŁOBKU

Od 1 kwietnia 2022 roku rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach RKO,
mogą ubiegać się o tzw. świadczenie żłobkowe. Dofinansowanie
opieki nad dzieckiem wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie
na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez
rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Świadczenie przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego
opiekuna. Wnioski o wsparcie można składać, podobnie jak w
przypadku programu Rodzina 500+, i RKO przez portal Emp@
tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną.
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NAWET 90% DOTACJI NA NOWY PIEC

8

STRAŻACY ZAWSZE POMOCNI

Ekstremalne warunki atmosferyczne, które nawiedziły nasz
rejon w lutym br. spowodowały liczne szkody.

Porywiste wiatry nie tylko uszkodziły linie energetyczne,
pozbawiając wiele domostw prądu, ale także doprowadziły do
licznych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu naszych mieszkańców.

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA

Wszystkie placówki NZOZ „Medycyna Rodzinna” świadczą usługi w zakresie podstawowej
opieki medycznej oraz szczepień dla uchodźców wojennych z terenów Ukrainy. Informacje
dotyczące pomocy medycznej oraz szczepień
otrzymają Państwo telefonicznie w każdej naszej placówce
w rejestracji:
Osuchów
46 857 44 72
Radziejowice 46 857 71 17
Żabia Wola
46 857 82 13
Jaktorów
46 856 40 29
Wiskitki
46 856 72 13
Guzów
46 856 84 26
oraz na stronie internetowej również w języku ukraińskim:
medycyna-rodzinna.com.pl

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Страхування цивільної відповідальності (ОС) на кордоні або Зелена
картка для громадян України, які в’їжджають на територію Польщі

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

flK IU O TB O C M y >KMTTK)
MM 3flO p O B 'lO
3a rp o x c y e He6 e 3n eK a,
Tejie(|)OHyM 3a HOMepoM
eK C TpeH oT A o n o M o m

A o n o M o r o io :

Aki uo Th He BonoAiem nonbCbKoio moboi o ,
Mowem npHHTH flo nyHKTy 3 nepeKnaflaneM
a6o BHĆpaTH nyHKT, fle AonoMora HanaeTbcn
yKpaiHCbKoio, pociiicbKoio aóo aHrniiicbKoio.

np.ms.gov.pl

При в’їзді до Польщі з України автомобілем з українським
реєстраційним номером необхідно мати:
Зелену карту, яку требу купити в Україні. Це підтвердження
вашого полісу страхування цивільної відповідальності.
Якщо у вас немає Зеленої карти, ви повинні мати прикордонне
страхування відразу після перетину польського кордону,
т.зв. прикордонне cтрахування цивільної відповідальності.
Ви купите страхування цивільної відповідальності на кордоні,
серед іншого у прикордонних пунктах, у страхових агентів або
через гарячу лінію. Це страхування укладається мінімум на
30 днів і максимум на 365 днів.

3 0(|)il^iHHHX nHTaHb, aÓCOlllOTHO 6e3KOUITOBHa.

ERGO HESTIA

поліс може бути виданий агентом в прикордонній зоні, а
також у пунктах Allianz по всій Польщі. Цей поліс доступний
з 1 березня у ексклюзивних агентів і мультиагентів.

30-денна страховка доступна через гарячу лінію за номером:
+48 58 766 34 04, працює цілодобово цілий тиждень та
обслуговується польською та українською мовами.

PZU

Поліси, що включені у цю кампанію, доступні у агентів,
які перебувають на всіх 8 пунктах перетину кордону.
Працівники прикордонної служби допоможуть вказати, де
розташовані пункти дистанційної роботи PZU Pomoc. Також
можна дистанційно укласти договір страхування цивільної
відповідальності. Детальну інформацію можна отримати за
телефоном 22 505 15 63. Гаряча лінія працює українською
мовою. Про подальші дії консультанти повідомлять.

WARTA

звертайтесь на гарячу лінію Warta
за номером +48 814 607 900. Номер працює в режимі роботи
гарячої лінії: пн-пт. 8:00-20:00 та сб 8:00-16:00

у будь-якому місці перебування, у страховому агентстві. Не забудьте звернутися
до такого агентства до закінчення терміну дії Зеленої картки. Так само, коли строк

Ви повинні пред’явити договір, строк дії якого закінчується.

Nie możemy bezczynnie przyglądać się
zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę.

jest całkowicie bezpłatna!

Resorts prawiedl iwosci

FUNDUSZ
SPRAWIEDLIWOŚCI

f— POMAGA

3a 6 e 3n e n y e

3BepHMca b OAHe 3 Micijb HaAaHHSi AonoMom!
CnncoK nyHKTiB no Bciii nojibiiii
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

HeraMHy Ta 6e3KouiTOBHy HeBiAK/iaAHy
AonoMory ucepTBaM 3/ioMHHiB,
CBiAKaM TaVx poAMMaM, y TOMy MHcni
nocipaiKAaiiMM BiA 36pomhoTarpeciT b YKpami.

3BepHMCB ao CnyacÓM AonoMom noTepnifiMM
3a HOMepoM Tene<|>orty:

T m MOMcem CKopMCTaTMCM
6 e 3 KOUlTOBHOK>:

mobok) a6o eneKTpoHHOio nouiToio Ha aApecy:

+48 222 309 900

Y npaBOBOio AonoMoroio
S ncMxo/iorNHOK> AonoMoroio
S Maiepia/ibHOio AonoMoroio

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową

AKa AOCTynHa uifiOAOÓOBO yKpamcbKOio

info@numersos.pl

CaiiT d>OHAy cnpaBeAfiMBOCTi t 3ko >
k
AOCTynHMM y K p a m c b K O io

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/

Zgłoś się do jednego z miejsc świadczenia pomocy!
Wykaz placówek w całej Polsce:
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Skontaktuj się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym,

Możesz skorzystać z bezpłatnej:

która jest dostępna całodobowo w języku ukraińskim

- pomocy prawnej

lub mailowo na adres: info@numersos.pl

- pomocy psychologicznej
- pomocy materialnej

'

Resorts prawiedl iwosci

— po ma g a

MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI
www.ms.gov.pl

nf

■

MiHicrepcrBOlOcTHiiH

^ T ło n o M A fA e

no/ibiAa 3axnmae k o n c h y JHOflMHy, 140
3 HaxoAMTbCH HaTf TepMTopn, i HaAae
niflTpMMKy BCiM NCepTBaM 3J10HMHiB.
HKU^OTh CTBB WepTBOK) a6o CBiflKOM 3H0HHHY,
CKoeHoro Ha TepHTopn YKpaiHH a6o flonbu^i,
3BepHHcn ao HaiióiiHJKHoro BiAAineHHH iloniuM
aóo npoitypaTypH, ne Th HeraiiHO OTpHMaeui
npaBOBy niATpHMKy.

naM^Taii, 1140 nonbCbKa npoKypaTypa BeAe
po3cniAyBaHHfl b cnpaBi npo 36pohhhh HanaA
PociHCbKoi' (DeAepauiY Ha YKpamy Ta CKOCHi
TaM BiiicbKOBi 3noHHHH. y Aiii cnpaBi Th Momeui
A3t h CBiAHeHHfl b 6yAb-HKiH nonbCbKiii npoKypaiypi.
KoHTaKTHi AaHi npoKypaiyp mo mhb 3HaiiTH
Ha caiiTi KpaiioBdi npoKypaTypn y BwiaAitf
«npo npoKypaTypy» 3a nocHnaHHUMH:

www.gov.pl/prokuratura-krajowa/lista-prokuratury-regionalne
www.gov.pl/prokuratura-krajowa/prokuratury-okregowe

Polska chroni każdą osobę znajdującą się na jej terytorium
i zapewnia wsparcie wszystkim ofiarom przestępstw.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa popełnionego na terenie

Ukrainy lub Polski zgłoś się do najbliższej jednostki Policji lub prokuratury,

w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

DLA OBYWATELI UKRAINY

Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi
mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając samochodem na ukraińskiej rejestracji do Polski
z Ukrainy, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z Zielonej Karty lub w przypadku jej braku z ubezpieczenia granicznego, które
przez 30 dni jest bezpłatne. Oferują je Allianz, ERGO Hestia, PZU
oraz Warta.
Ubezpieczenia są dostępne u agentów
tych firm na przejściach granicznych lub
poprzez infolinię. Więcej informacji, w tym
w języku ukraińskim:
https://bit.ly/ubezpieczenia_uchodzcy

nieodpłatnej pomocy w całej Polsce.

Dowiedz się więcej: np.ms.gov.pl

■*

na Ukrainie bezbronne kobiety i dzieci.

Jeśli nie znasz języka polskiego, możesz przyjść do punktu
z tłumaczem albo wybrać punkt, w którym pomoc udzielana jest

Pamiętaj, pomoc prawna, w tym pomoc w sprawach urzędowych,

вашого прикордонного страхування закінчується, зверніться до страхового
агента, щоб оформити поліс ще на місяць або декілька місяців.

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej:
Możesz zrobić to osobiście - jest ponad 1500 punktów

po ukraińsku, rosyjsku lub angielsku.

i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym

ви також повинні придбати прикордонну страховку. Ви можете придбати її,

Ha 36poMHMM Hanafl PociT Ha YKpamy.

Nie możemy być bierni,

przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym,

Якщо термін дії Зеленої картки закінчиться під час вашого перебування в Польщі,

YKpami 6e33axMCHMx m Iho k i fliTeii.

kiedy wojska rosyjskie mordują
Jeśli Twoje życie lub zdrowie
jest zagrożone
zadzwoń pod numer alarmowy

O oH fl cnpaBefl/iMBOCTi

ALLIANZ

KOZIMpoeiMCbKi BWCbKa BÓMBaiOTb
b

Mm He MOMceMO npocTO tsl k ambmt mch
naM'flTaH, npaBOBa AonoMora, b TOMy HHCiii AonoMora

На даний момент поліс прикордонного страхування цивільної відповідальності
доступний на 30 днів БЕЗКОШТОВНО через гарячу лінію або у агентів страховиків:
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Ai3Haiicfi óinbiue:

Кожен транспортний засіб, який рухається польськими дорогами,
повинен мати обов’язкове страхування цивільної відповідальності.

•

Serdecznie dziękujemy obu jednostkowm Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej Gminie za ogrom wysiłku i zaangażowania podczas niesienia pomocy wszystkim poszkodowanym!

n pa b o

Moweui 3poÓHTH i^e ocoóhct o - no Bciu noribiui

e noHafl 1500 6e3KouiTOBHHX nyHKTiB flonoMoni.

Mm He MOMceMO 6yTM nacMBHMMM,

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної
відповідальності власників автотранспортних засобів - страхування
автоцивільної відповідальності.

•

Lokalna społeczność mogła jednak liczyć na pomoc jednostek
OSP Skuły i OSP Żelechów. Strażacy z poświęceniem zaangażowali się w usuwanie skutków wichury. Usuwali zwalone drzewa
i gałęzie, które spadły na drogi, linie energetyczne oraz budynki.

CKOpiICTaM Cfl 6 e 3 K 01ilT 0 BH 0 K)

ŻABIA WOLA DLA UKRAINY

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie
w formie dotacji dla
beneficjentów uprawnionych do najwyższego
poziomu dofinansowania w oparciu o Część 3
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W
ramach tej części programu istnieje możliwość
finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie
wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Część 3 programu umożliwia także dofinansowanie w formie
dotacji przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych
oraz budynków nowobudowanych.
Beneficjentem Części 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
- jest właścicielem/ współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym
zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
• ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego,
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego
zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu
wydanym na wniosek beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie
rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.
Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać
w Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli (dawniej GOPS)
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zachęcamy do zainteresowania się tematem, przecież wszyscy chcemy oddychać czystym i zdrowym powietrzem.
Dodatkowe informacje można uzyskać
skanując fotokod umieszczony obok albo
dzwoniąc pod numer: tel. 46 858 27 30.

pod numerem telefonu: +48 222 309 900,

gdzie niezwłocznie otrzymasz wsparcie prawne.
Pamiętaj, że polska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zbrojnej
napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zbrodni wojennych tam
popełnianych. W tej sprawie możesz złożyć zeznania w każdej polskiej
prokuraturze. Dane teleadresowe prokuratur znajdują się na stronie
internetowej Prokuratury Krajowej w zakładce ,0 prokuraturze' pod linkami:

Strona Funduszu Sprawiedliwości działa również
w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua

®

FUNDUSZ
SPRAWIEDLIWOŚCI

www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/lista-prokuratury-regionalne
www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/prokuratury-okregowe
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•
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FORMULARZ
ZGŁOSZENIA POBYTU

Wszystkie
osoby
planujące
pozostanie na terenie Gminy Żabia
Wola proszone są o wypełnienie
formularza on-line.

ФОРМА ЗАЯВКИ ПРОЖИВАННЯ

Для всіх людей, які планують залишитися в ґміні
Жаб’я-Воля, підготовлено форму, яка дозволяє
повідомити своє перебування в режимі онлайн.
https://bit.ly/formularz_pobyt_ZW
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ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, w którym zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy na wniosek może być przyznane
świadczenie pienieżne za okres faktycznego
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia lecz nie dłużej niż za 60 dni. Wysokość
świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.
Jest ono wypłacane z dołu. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy
Żabia Wola (Sala Obsługi Mieszkańca) oraz do pobrania ze strony:
https://bit.ly/swiadczenieUA

ŚWIADCZENIE RODZINA 500+
DLA UCHODŹCÓW

Najpierw Dom Kultury w Żabiej Woli, a od 11.04.2022 r.
Gminna Biblioteka w Żabiej Woli prowadzi bezpłatne lekcje
podstaw języka polskiego dla Uchodźców.
Zapraszamy dzieci i dorosłych. Zajęcia odbywają się przy
ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli w ciągu tygodnia i w soboty.
Zapisy: e-mail gbpzabiawola@interia.pl, tel. 46 857 82 60

ŚWIADCZENIE 300+

ŻABIA WOLA DLA UKRAINY

HOLENDRZY O WIELKICH SERCACH

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

NASZ FACEBOOK DLA UCHODŹCÓW

Zachęcamy do śledzenia gminnego profilu na Facebooku Żabia
Wola dla Ukrainy, gdzie publikowane są na bieżąco ważne i najpotrzebniejsze informacje dla Uchodźców, takie jak: świadczenia, pomoc rzeczowa, aktualne przepisy i zarządzenia, praca, nauka, spotkania integracyjne oraz wiele innych przydatnych komunikatów:
https://www.facebook.com/ZabiaWoladlaUkrainy
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Dokumenty do złożenia elektronicznego wniosku 500+ to
paszporty (matki i dziecka) lub inny dokument tożsamości, na
podstawie którego przekroczyli granicę (jeśli są)
zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL (matki i dziecka)
• numer rachunku bankowego w Polsce,
• numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
• orzeczenie polskiego sądu, jeśli jest opiekun tymczasowy,
• dokument potwierdzający, sprawowanie pieczy zastępczej
nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja,
• dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do
rynku pracy w Polsce, jeśli osoba przybyła do Polski przed
24 lutego 2022 r.
ZUS Żyrardów (II Oddział w Warszawie, Inspektorat w Żyrardowie, ul. Bankowa 1, 96-300 Żyrardów, tel. 46 855-31-06).

ZWIERZĘTA Z UKRAINY: INFORMACJE
DLA POSIADACZY ZWIERZĄT Z UA

Posiadacze zwierząt
z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów
i fretek mogą pozyskać
przydatne informacje na
specjalnej stronie internetowej. Znajduje się tam również lista zakładów leczniczych dla zwierząt oraz innych punktów,
w których można dokonać czipowania
i szczepienia przeciwko wściekliźnie.
https://bit.ly/zwierzeta_z_ukrainy
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Dobroć nie zna granic - w przenośni i w tym wypadku dosłowienie. 26 marca 2022 r. Eva, Miriam, Marion, Johan oraz Johim
przyjechali do nas aż z Holandii, aby przekazać pomoc rzeczową dla Uchodźców z Ukrainy. Przywieźli przybory szkolne,
mleko, soczki
dla dzieci oraz
piłki. Dodatkowo zrobili
jeszcze lokalne zakupy. Ci
Ludzie Dobrej
Woli o wielkich sercach to
studenci, którzy prywatnie
poświęcili
swój czas oraz środki, aby nieść pomoc potrzebującym. Oprócz
naszej wdzięczności zabrali ze sobą skromny dyplom z podziękowaniami. Co ciekawe na temat pomocy dla Uchodźców zorganizowanej w naszej gminie dowiedzieli się z Facebooka „Żabia
Wola dla Ukrainy”, o którym piszemy na sąsiedniej stronie.

Zaproszenie

Na Wielkanocne Spotkanie
Informacyjno-Integracyjne, które odbędzie się
dn. 21.04.2022 r. (czwartek)
o godz. 17:00 w Klubie „Senior Plus”
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Żelechowie, przy ul. Chełmońskiego 21.
Oprócz kolejnej porcji wiedzy przewidziany
został okolicznościowy poczęstunek
złożony z tradycyjnych polskich i ukraińskich
potraw wielkanocnych.

WOLONTARIUSZE WCIĄŻ POTRZEBNI

W związku z sytuacją panującą za naszą wschodnią granicą, nieustannie zwracamy się z serdeczną prośbą do osób, które mogą
zaoferować swą pomoc rzeczową o kontakt z Centrum Usług Społecznych (CUS)w Żabiej Woli. Nadal poszukujemy też Mieszkańców, którzy są w stanie przyjąć do swoich domów Uchodźców, aby
zgłaszali swoją gotowość. Pozwoli to na poszerzanie bazy pomocowej. Zgłoszenia przyjmowane są także poza godzinami pracy CUS.
Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym
Mieszkańcom i Wolontariuszom, którzy od kilku tygodni poświęcają swój czas, energię i środki na udzielanie pomocy dokniętych
wojną Uchodźców, którzy znaleźli się w naszej Gminie.

ŻABIA WOLA DLA UKRAINY

W Centrum Usług Społecznych w Żabiej Woli przyjmowane
są wnioski na świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł dla
Uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (wynikające z art.
31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
Aby złożyć wniosek o otrzymanie numeru PESEL, Uchodźcy
mogą zapisywać się pod numerem tel. 46 858 27 24 lub osobiście w Urzędzie Gminy Żabia
Wola przy ul. Głównej 3.
Posiadanie numeru PESEL
umożliwia realizację innych formalności. Informacja o miejscu
złożenia kolejnych wniosków jest udzielana podczas procedury
nadawania numeru PESEL.
Do wniosku należy dołaczyć kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość)
i – jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy –
odpowiednie zaświadczenie.
Więcej ifnormacji również w języku
ukraińskim znajduje się na stronie interentowej:
https://bit.ly/PESELdlaUA

BEZPŁATNE LEKCJE JĘZ. POLSKIEGO

SPOTKANIA W KLUBIE SENIOR +
W ŻELECHOWIE

Cykliczne spotkania informacyjno-integracyjne przeznaczone
są dla Uchodźców, Wolontariuszy i Mieszkańców naszej gminy.
Ich celem jest przekazywanie bieżących przepisów i wszelkich
innych danych, przydatnych zarówno dla Ukraińców znajdujących się tutaj czasowo, jak i tych, którzy planują pozostać u nas
na dłużej. Prezentowane tematy to m.in. przepisy, oferty pracy,
nauka języka polskiego, edukacja, pomoc rzeczowa i finansowa
Spotkania odbywają się w czwartki w klubie „Senior +” przy
ul. Chełmońskiego 21 w Żelechowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej).

Запрошення

Для проведення Великодньої
інформаційно-інтеграційної зустрічі
на 21 квітня 2022 року (четвер)
о 17:00 у клубі «Сеньйор Плюс».
в будинку Добровольчої пожежної частини
в Желехуві, вул. Chełmońskiego 21.
На додаток до чергової порції знань була
забезпечена особлива нагода
складається з традиційних польських та
українських великодніх страв.
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PORADNIK DLA UCHODŹCÓW

САЙТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Jest to ukraińskojęzyczna wersja rządowej strony internetowej, poprzez którą Uchodźcy mogą dowiedzieć się co trzeba
zrobić, aby legalnie przebywać na terytorium Polski, jakie przysługują im formy pomocy, oraz jak załatwić różne sprawy urzędowe: https://www.gov.pl/web/ua

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało praktyczny
poradnik dla obywateli Ukrainy, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojego zamieszkania z powodu agresji Federacji Rosyjskiej. Poradnik zawiera wskazówki jak przygotować się do drogi
i co ze sobą zabrać, żeby sprawnie i bezpiecznie przemieścić się
w rejony, które nie są objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi. Poradnik został napisany w języku ukraińskim. Do pobrania ze strony: https://bit.ly/poradnik_dla_uchodzcow

ŻABIA WOLA DLA UKRAINY

CHATBOT INFORMACYJNY

Jesteś rodzicem z Ukrainy i chcesz uzyskać informację o zapisie dziecka do szkoły? Zależy ci na kontynuowaniu studiów lub
kariery naukowej w Polsce? Skorzystaj z chatbota informacyjnego, który jest dostępny na profilu MEiN na portalu Facebook.
Chatbot został przygotowany we współpracy z GovTech Polska w ramach inicjatywy #SzkołaDlaWas. Narzędzie pozwala
uzyskać informacje związane z zapisem dziecka do szkoły, przyjęciem na studia, pomocą materialną dla studentów czy podejmowaniem pracy w polskich uczelniach lub instytutach naukowych.
Chatobot powstał z myślą o ukraińskich rodzicach, uczniach,
studentach i pracownikach naukowych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju w wyniku eskalacji konfliktu
zbrojnego. Chatbot to narzędzie, które umożliwia uzyskanie
niezbędnych informacji także w języku ukraińskim. Jest ono intuicyjne i łatwe w obsłudze. Chatbot nie tylko udziela najważniejszych informacji, ale za pośrednictwem udostępnionych
linków pozwala na przekierowanie użytkowników na strony
internetowe z informacjami dla obywateli Ukrainy.

POMOC ONZ DLA UCHODŹCÓW

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy finansowej dla Uchodźców. Mogą oni otrzymać 700 zł na
pierwszą osobę i 600 zł na czterech
kolejnych członków rodziny. W tym
celu należy umówić się na wizytę
w centrum UNHRC.
Na razie możliwa jest ona w Warszawie, przy ul. Grochowskiej
316/320, ale punkty rejestracji
będą otwierane także w innych miastach.
Warunkiem umówienia spotkania jest wypełnienie formularza umieszczonego pod adresem:
https://enketo.unhcr.org/x/NWiTKwry
Do jego wypełnienia, konieczny jest polski numer telefonu —
jeden na każdego dorosłego wypełniającego wniosek. Na samo
spotkanie zaleca się zabrać paszport, dowód osobisty lub inny
dokument tożsamości. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski.
Jak zaznacza UNHCR, spotkanie nie oznacza rejestracji beneficjenta wsparcia jako uchodźcy.

POMOC HUMANITARNA
DLA UCHODŹCÓW

•

Nie wiesz jakie dokumenty są potrzebne po przekroczeniu
granicy, ani gdzie się udać?
• Potrzebujesz pomocy prawnej, medycznej, socjalnej?
• Przyjmujesz lekarstwa, ale nie znasz odpowiedników ukraińskich leków?
• Szukasz pracy?
• Poszukujesz tłumacza?
• Znasz kogoś, kto szuka pomocy?
• Chcesz wesprzeć poszkodowanych?
Wejdź na stronę www.PomagamUkrainie.gov.pl
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PERŁY MAZOWSZA 2021 ROZDANE

LOKALNI DZIAŁACZE DOCENIENI

30 marca podczas uroczystej
gali, która odbyła się w Gminnym
Ośrodku Kultury w Tarczynie
ogłoszone zostały wyniki VI
Edycji Konkursu Perły Mazowsza.
Celem konkursu było wyłonienie
najlepszych
przedsiębiorców,
najciekawszych ofert turystycznych,
najpopularniejszych
wydarzeń
kulturalnych, oraz najsłynniejszych
lokalnych sportowców, klubów
sportowych, czy trenerów z gmin powiatu piaseczyńskiego,
grodziskiego i pruszkowskiego. W tegorocznej edycji wzięło
udział 14 gmin, a w głosowaniu 46 tys. mieszkańców.

Nagrodę główną w dziedzinie przedsiębiorczości zdobyła
kwiaciarnia Suchy Badyl z Nadarzyna. Perłę Mazowsza
w kategorii kultura przyznano twórcy Pokazów Milanowskiego
Muzeum Gier i Komputerów - Konradowi Pietrzykowskiemu,
zaś laureatem w dziedzinie sportu i turystyki zostało Studio
Tańca Jazz Pruszków KS Gold Sport. Nagrody główne wręczył
laureatom Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.
Podczas gali wręczone zostały także Perły dla przedsiębiorców oraz ludzi kultury, sportu i turystyki, których mieszkańcy
uznali za najlepszych w poszczególnych powiatach i gminach.

ŻURAWIE DLA LOKALNYCH
SPOŁECZNIKÓW

16 lutego odbyła się III Gala Aktywności Lokalnej, w czasie której wręczone
zostały „Żurawie Powiatu Grodziskiego”. Nagroda ma na celu promocję aktywności obywatelskiej, docenienie
liderów lokalnych i stojących za nimi
organizacji, nagłaśnianie przykładów
postaw społecznych oraz szerzenie
wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżnienia
przyznawane są w pięciu kategoriach:
Społecznik roku, Organizacja pozarządowa roku, Wolontariusz roku, Firma
przyjazna społeczności lokalnej oraz
Wydarzenie społeczne roku. Wśród
laureatów oraz osób wyróżnionych w tegorocznej edycji Żurawi
Powiatu Grodziskiego znaleźli się nasi lokalni społecznicy:
• Maria Kłosiewicz, sołtyska Sołectwa Grzegorzewice, pełniąca także obowiązki p.o. Sołtysa Sołectwa Piotrkowice wyróżnienie w kategorii Społecznik Roku 2021;
• Wolontariusze Szlachetnej Paczki Żabia Wola – grupowa
nagroda w kategorii Społecznik Roku 2021;

Perłę Przedsiębiorczości Powiatu Grodziskiego zdobyła cukiernia i kawiarnia Oliana w Książenicach, Perłę Kultury otrzymał Konrad Pietrzykowski inicjator wydarzenia Pokazy MMGIK,
a Perłę Sportu i Turystyki - DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki.
Wśród laureatów z terenu naszej Gminy znaleźli się natomiast: Ośrodek Języków Obcych PERFECT Milena Stankiewicz
(Perła Przedsiębiorczości), Sąsiedzkie śniadanie na trawie (Perła Kultury) i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Żelechów
(Perła Sportu). Zwycięzcy eliminacji gminnej otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk Sekretarza Gminy Dariusza Dąbrowskiego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz nominowanym do nagrody.

Wydarzenie organizowane we współpracy z Gminą Żabia Wola
•

Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach – zdobywca tytułu Organizacja Pozarządowa Roku 2021;
• Wydarzeniem Społecznym Roku 2021 zostało natomiast
Sąsiedzkie śniadanie na trawie - cykl spotkań organizowanych przez Sołectwo Grzegorzewice, a dokładnej nieformalną grupę społeczników i sołtyskę Marię Kłosiewicz.
Niezmiernie miło nam, że każdego roku działalność wolontariuszy i działaczy społecznych z terenu naszej Gminy jest dostrzegana i nagradzana przez mieszkańców uczestniczących
w głosowaniu odbywającym się w ramach.

Wydarzenie objęte patronatem honorowym Wójta Gminy Żabia
Wola Piotra Rybki.
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GMINA Z NATURĄ

„Adopcja zwierzaka to nic trudnego”

- rozmowa z Anną Filipowicz, Przewodniczącą Rady Gminy Żabia Wola

Pani Anno dowiedzieliśmy
się, że kilka miesięcy temu
adoptowała Pani bezdomnego
zwierzaka. Czy może nam Pani
o nim opowiedzieć?
Tak, w sierpniu zeszłego roku
adoptowałam maleńkiego kotka,
który został znaleziony w lesie.
Dlaczego zdecydowała się
Pani przygarnąć akurat tego
kotka? Czy wybór był trudny,
czy od razu wiedziała Pani, że to właśnie ten zwierzak będzie nowym członkiem Pani rodziny?
Na Kitka, bo tak ma na imię adoptowany kotek, zdecydowałam się dość szybko, urzekły mnie jego zdjęcia. Jak się później
okazało nie tylko mnie, ale i wszystkich domowników. Decyzja
o adopcji została podjęta wspólnie przez całą naszą rodzinę. Nie
zniechęcił nas również fakt, że kociak nie potrafił jeszcze jeść
samodzielnie i konieczne było dokarmianie butelką.
Częste karmienie małego kociątka na pewno kosztowało
Panią wiele wysiłku?
Karmienie Kitka nie było łatwe, zaangażowało każdą osobę
w naszym domu. Kupowałam specjalne mleko i karmiliśmy maleństwo na zmianę, co parę godzin, używając do tego butelki
z malutkim smoczkiem. Na szczęście Kitek miał od początku
bardzo dobry apetyt i szybko urósł. Powiem szczerze, że opieka
nad nim to była czysta przyjemność.
Proszę nam jeszcze zdradzić skąd pomysł na adopcję bezdomniaka?
O możliwości adopcji Kitka dowiedziałam się ze strony Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie, które od lat współpra-

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

30 marca został uchwalony „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Żabia Wola w 2022 roku”, który ma zastosowanie do wszystkich zwierząt przebywających na terenie Gminy,
w szczególności do psów i kotów (w tym kotów wolno żyjących)
oraz zwierząt gospodarskich, a także zwierząt, które ucierpiały
w zdarzeniach drogowych. Łączna wysokość środków przeznaczonych w tegorocznym budżecie Gminy na realizację tego rogramu wynosi 142 800,00 zł brutto.
Zgodnie z postanowieniami uchwały, psy odłowione z terenu Gminy Żabia Wola, umieszczane są w schronisku prowadzonym w Korabiewicach przez „Fundację Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt – Viva!”. Schronisko zapewnia bezdomnym
psom dalszą opiekę (w tym zabieg sterylizacji albo kastracji,
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cuje z Urzędem Gminy w zakresie zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych. Przyznam, że to nie pierwsza adopcja, na
którą się zdecydowałam. Mam również dwa adoptowane psy.
Jak przebiegły procedury związane z podpisaniem umowy adopcyjnej? Czy dzięki umowie mogła Pani liczyć na jakieś darmowe zabiegi bądź zniżki?
Podobnie, jak w przypadku adopcji psów cała procedura
przebiegła bezproblemowo. Musiałam wypełnić formularz
umowy adopcyjnej, w której zobowiązałam się dbać o nowego domownika i zapewnić mu dobre warunki. Dzięki zawarciu
umowy przysługiwał mi m.in. darmowy zabieg kastracji adoptowanego zwierzęcia, z którego niedawno skorzystałam.
Czy z perspektywy czasu uważa Pani, że dokonała właściwego
wyboru decydując się adoptować
Kitka?
Jestem bardzo zadowolona, wydaje mi się, że dzięki temu, iż był karmiony butelką i wszyscy w domu byli
zaangażowani w opiekę nad nim jest
jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli ktoś
zastanawia się jeszcze nad adopcją
zwierzaka, to szczerze zachęcam. Pamiętajmy, że dzięki temu
możemy im pomóc, a w zamian zwierzaki dadzą nam wiele radości.
Na naszej stronie internetowej zamieszczamy informacje na temat bezdomniaków aktualnie poszukujących domu.
Zachęcamy także do śledzenia profilu Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie:
https://www.facebook.com/Bezdomniakizabiowolskie
czipowanie) i prowadzi działania zmierzające do poszukiwań
nowych właścicieli, w celu oddania do adopcji.
Natomiast bezdomne koty, po zapewnieniu niezbędnej pomocy weterynaryjnej, trafią pod opiekę organizacji społecznych
działających na naszym terenie. Następnie organizacje te pomagają znaleźć zwierzakom nowe domy.
Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich
dokarmianie i odławianie, realizowane jest przy współpracy
z Mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Gminy oraz opiekunami społecznymi wpisanymi do
rejestru karmicieli społecznych.
W przypadku zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych zapewnieniem tzw. pierwszej pomocy zajmuje się Gabinet Weterynaryjny zlokalizowany w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e, który świadczy usługi całodobowo. Zabezpieczenie
zwierząt wolno żyjących (dzikich) realizowane jest zaś za pośrednictwem (po zgłoszeniu do Urzędu Gminy) Fundacji Animal
Rescue Poland.
Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach działań mających
na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, Gmina Żabia Wola
będzie prowadziła akcję bezpłatnego czipowania zwierząt właścicielskich. Dofinansuje również sterylizację/ kastrację oraz
czipowanie psów i kotów realizowane we współpracy z Fundacją ZWIERZ, w ramach projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!
Więcej informacji na temat obu akcji można znaleźć na naszej
stronie internetowej oraz uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej: tel. 46 858 27 29; e-mail: urzad@zabiawola.pl
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Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE LEŚNYCH ZWIERZĄT

Na terenie Gminy coraz częściej dochodzi
do wypadków z udziałem dzikich zwierząt,
które w poszukiwaniu
pożywienia podchodzą
coraz bliżej domostw.
Niektóre z nich giną
potrącone przez samochód, inne ranią się skacząc przez ogrodzenia.
W trosce o naszych
leśnych przyjaciół na
początku marca Gmina Żabia Wola podpisała umowę z Fundacją Animal Rescue Poland, której głównym celem jest pomoc
dzikim zwierzętom.

ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA

15 kwietnia rusza kolejna edycja ZWIERZowej Akcji Kastracja
mającej na celu upowszechnienie przeprowadzania zabiegów
sterylizacji/ kastracji u zwierząt właścicielskich – psów i kotów
oraz kotów wolno żyjących. Aby skorzystać z bezpłatnego zabiegu dla swojego czworonoga, należy wypełnić wniosek dostępny
na naszej stronie internetowej. Następnie złożyć go w Urzędzie Gminy lub wysłać drogą elektroniczną urzad@zabiawola.
pl. Aby zakwalifikować się do udziału w akcji, wymagana jest
zgoda na oznakowanie zwierzęcia czipem. Projekt realizowany
jest we współpracy z Fundacją ZWIERZ. Zabiegi, podobnie jak
w ubiegłym roku, wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym Marcin Sidor w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e.
UWAGA: ilość zabiegów ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń.

GMINA Z NATURĄ

Jeśli zwierzę znajduje się na terenie ogrodzonym, trzeba
otworzyć bramę lub furtkę i stworzyć mu możliwość wydostania się, nie należy go przy tym płoszyć bo może się mocno
poranić. Zbliżenie się do dzikiego zwierzęcia zwykle wywoła
u niego panikę i wówczas może ono zaatakować.
Gdy dzikie zwierzę nie jest w stanie samodzielnie się wydostać, jest ranne lub niepokojąco się zachowuje, najlepiej zgłosić
fakt do Urzędu Gminy Żabia Wola: tel. 46 858 27 29 lub alarmowy kom. 604 681 352. Pracownik Urzędu przyjmie zgłoszenie
i wezwie odpowiednie służby.
Należy zadbać, aby na czas przebywania dzikiego zwierzęcia
blisko domu odizolować od niego zwierzęta domowe. Kontakt
zwierząt domowych z dzikimi może nieść ryzyko zarażenia chorobami, np. wścieklizną.

ZACZIPUJ SWOJEGO PRZYJACIELA

W ramach działań mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt, Mieszkańcy mogą bezpłatnie oznakować swojego psa lub kota w Gabinecie Weterynaryjnym zlokalizowanym
w Żabiej Woli przy ul. Spółdzielczej 2e.
Dane dotyczące zaczipowanego zwierzęcia oraz jego właściciela zostaną wprowadzone do Międzynarodowej Bazy Danych:
SAFE-ANIMAL www.safe-animal.eu
Warunkiem udziału w akcji jest:
• wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/ kota (dwa egzemplarze),
• okazanie książeczki szczepień psa/ kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia,
• ukończenie przez zwierzę 4 miesiąca życia,
• dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego
świadectwa szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Kontakt do Gabinetu Weterynaryjnego:
tel. 501 618 702, 502 387 206

CHCESZ ZABEZPIECZYĆ
SWOJE ZWIERZĘ PRZED CIĄŻĄ?
CHCESZ OGRANICZYĆ
BEZDOMNOŚĆ PSÓW I KOTÓW?
CHCESZ, BY TWOJE
ZWIERZĘTA
BYŁY ZDROWE?

Gmina Żabia Wola
i Fundacja ZWIERZ
proponują dofinansowanie do przeprowadzenia
zabiegu kastracji i znakowania Twojego zwierzęcia*.
Wnioski do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy www.zabiawola.pl
lub w Urzędzie Gminy, ul. Główna 3, Żabia Wola.
Więcej informacji pod nr tel. 46 858 27 29.

Pomóż mu bezpiecznie wrócić do domu!
BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW I KOTÓW
W GMINIE ŻABIA WOLA
Urząd Gminy Żabia Wola serdecznie zaprasza do udziału w akcji
bezpłatnego znakowania psów i kotów mikroczipem oraz ich rejestracji
w międzynarodowej bazie SAFE-ANIMAL (www.safe-animal.eu).
Dlaczego czipowanie jest ważne?
Każdego dnia w Polsce za zaginione uznaje się kilkaset zwierząt, które trafiają do schronisk,
błąkają się, są rozjeżdżane przez samochody lub atakowane przez większe zwierzęta. Dzięki
zabiegowi czipowania Twoje zwierzę może uniknąć tego losu i bezpiecznie wrócić do domu.
Na czym polega czipowanie?
Czipowanie polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia mikroprocesora wielkości ziarenka
ryżu. Zabieg ten jest bezbolesny i nieszkodliwy dla zwierzęcia. Czip zawiera unikalny, 15-cyfrowy
numer, który można odczytać za pomocą specjalnego czytnika.
Co zrobić, aby zaczipować psa lub kota?
Zabiegi odbywają się w Gabinecie Weterynaryjnym,
ul. Spółdzielcza 2e, Żabia Wola. Wizytę należy zgłosić telefonicznie: 501 618 702 lub 502 387 206

Zabiegi wykonuje Gabinet Weterynaryjny Marcin Sidor
ul. Spółdzielcza 2e, Żabia Wola.

Pies musi mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie

Czas realizacji projektu: 15.04 - 31.10.2022 r.

Na zabieg powinien być przyprowadzony przez pełnoletniego opiekuna

* 100% kosztów zabiegu dla właścicieli zwierząt spełniających kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, pobierających świadczenia emerytalne i rentowe. 50% kosztów zabiegu dla właścicieli zwierząt niespełniających
kryteriów, o których mowa w pkt 1, pozostałe 50% kosztów właściciele uiszczą lekarzowi weterynarii bezpośrednio po wykonaniu zabiegu.

Z akcji mogą skorzystać mieszkańcy gminy Żabia Wola lub osoby nie posiadające meldunku,
ale składające deklarację podatkową w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim
Jeśli nie masz możliwości aby dowieźć psa lub kota do gabinetu - zgłoś się do SOS dla
zwierząt w Żabiej Woli - tel. 502 905 754. Pomożemy Ci dostać się tam z Twoim zwierzakiem.
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Więcej informacji można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
pod nr 46 858 27 00 wew. 29 lub na stronie www.zabiawola.pl
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POZNAJMY SIĘ - WYWIAD NUMERU

„Dom Kultury, aby był interesujący, musi stać się innowacyjny.”
- mówi Barbara Salzburger, nowa Dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli

Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w konkursie
na dyrektora Domu Kultury w Żabiej Woli?
Zarządzanie instytucją, jaką jest Dom Kultury potraktowałam
jako wyzwanie, które połączy moje dotychczasowe kompetencje zawodowe z pasją do poznawania kultury oraz ciekawych
ludzi. Z wykształcenia jestem magistrem Marketingu i Zarządzania. Przez wiele lat pracowałam jako instruktor i trener
Personelu Pokładowego w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
Oczekiwano ode mnie szybkich i trafnych decyzji. Sądzę, że to
doświadczenie okaże się przydatne w pracy na stanowisku Dyrektora Domu Kultury. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że stoi
przede mną trudne, wymagające ciężkiej pracy i nauki wyzwanie. Jednak widzę pewną analogię między dotychczasowym zajęciem, a obecną pracą. Mam nadzieję, że poradzę sobie. Od czasu podjęcia pracy spotkało mnie już wiele ciepłych słów. Widzę
w ludziach życzliwość i chęć pomocy.
Czy zanim przystąpiła Pani do konkursu, znała Pani nasz
dom kultury ?
Trzy lata temu zamieszkałam z rodziną w gminie Michałowice. Od tego czasu odwiedzam sąsiednie gminy, poznaję ich topografię, historię, walory przyrodniczo – krajoznawcze, coraz
bardziej identyfikuję się z okolicznymi miejscowościami oraz
ich mieszkańcami. Podczas jednej z wypraw rowerowych z mężem zdarzyło nam się również jeździć po ścieżkach żabiowolskiej gminy, podziwiając za każdym razem zabytkowy dworek,
w którym mieści się Dom Kultury.
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Ponadto w ubiegłym roku miałam okazję uczestniczyć
w Święcie Chleba w Żabiej Woli. To wydarzenie ostatecznie zainspirowało mnie do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora
Domu Kultury.

Jaką ma Pani wizję Domu Kultury w Żabiej Woli?
Chiałabym, aby tętnił życiem, nie był pusty, stał się miejscem,
w którym Mieszkańcy współtworzą działania kulturalne i korzystają z tej placówki jak najczęściej.
Misję Domu Kultury postrzegam jako wspieranie i promowanie wartościowych dokonań i działań kulturalnych, ochronę
własnych korzeni, własnej tożsamości, wzbogacanie osobowości ludzkiej poprzez kontakt z kulturą. Konieczny jest nowoczesny i dynamiczny program, rozpoznawanie, rozwijanie
i zaspokajanie kulturalnych potrzeb Mieszkańców gminy, a także integracja na rzecz rozwoju kulturalnego.
Aby to osiagnąć, niezbędny będzie monitoring dotychczasowych efektów działania, a także konieczność ankietowania uczestników. Pozyskane w ten sposób informacje pomogą
w dalszym rozwoju DK i podniesieniu jakości usług, a także dostosowaniu oferty do zgłaszanego zapotrzebowania.
Co z tej wizji zrealizuje Pani przez 3 lata?
Zamierzam pielęgnować i rozwijać działalność opartą na
tradycji oraz kultywowaniu folkloru. Do takich należy kontynuowanie kierunku patriotycznego. W kalendarzu imprez nie
może zabraknąć dat, które uświetnią ważne rocznice i święta
narodowe.
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Głównym zadaniem zarządzanej przeze mnie placówki będzie
integracja i aktywizacja Mieszkańców. Pragnę ich przekonać, że
tworzenie atrakcyjnej teraźniejszości i przyszłości gminy jest
możliwe przy wzajemnej współpracy. Dlatego stawiam na rozwój filii DK, twórczy dialog oraz kreowanie kapitału relacyjnego
społeczności lokalnej poprzez działania środowiskowe. Mówiąc
prościej chodzi mi o angażowanie Mieszkańców w nasze działania i życie gminy.

Co najbardziej podoba się Pani w tej pracy?
Niezwykła aura dworku przyciąga i sprawia, że człowiek czuje się tu po prostu dobrze. Ponadto świadomość, że mogę budować wizerunek lokalnego centrum kultury zgodnie z wizją, którą nakreśliłam, pracować dla Mieszkańców i z Mieszkańcami,
widzieć ich zadowolenie, przynosi mi radość i satysfakcję. Żeby
nie być gołosłowną powiem, że w niedzielę 20 marca z okazji
Dnia Żaby zorganizowaliśmy interaktywny teatrzyk dla dzieci
pt. „Detektyw Oczko na tropie”. Na przedstawienie przyszło ponad pięćdziesięcioro dzieci! Sala była pełna. Młodzi widzowie
bawili się znakomicie, brali aktywny udział w przedstawieniu,
śmiali się, klaskali, śpiewali razem z artystami. To było wspaniałe przeżycie widząc ich radosnych i rozśpiewanych.

Największe wyzwanie dla nowej Dyrektor?
Jestem dyrektorem zaledwie od miesiąca. To okres bardzo
intensywnej, wzmożonej pracy polegającej na wdrożeniu się
w działania Domu Kultury w Żabiej Woli, zapoznaniu z pracownikami, jednostkami współpracującymi, Mieszkańcami, lokalnymi influencerami. Oprócz statutowej działalności Domu Kultury
otworzyliśmy dodatkowo program nauczania jezyka polskiego
dedykowany Uchodźcom ukraińskim. I chociaż dynamika pracy
jest ogromna, a cały zespół działa na zwiększonych obrotach, to
satysfakcja z wykonywanych zadań na rzecz innych jest jeszcze
większa. W życiu przychodzi taki moment, że człowiek czuje się
najbardziej szczęśliwy gdy może dać coś z siebie innym.
Jak Pani rozumie działania środowiskowe?
Działania środowiskowe miałyby na celu integrację międzypokoleniową opartą o najbliższe sąsiedztwo. W tym celu potrzeba dodatkowych pomieszczeń. W miarę możliwości rozwojowych gminy pomieszczenia takie byłyby miejscem sąsiedzkich
spotkań, rodzajem klubokawiarni, tj. przestrzeni do organizacji
warsztatów, ekspozycji prac Mieszkańców, kameralnych koncertów, chwil z poezją czy czasu nad... „planszówkami”.
Innym przykładem działania środowiskowego, które chciałabym wdrożyć są „Grające sołectwa”. Wyobrażam sobie cykliczne
mini koncetry zespołów odwiedzających sąsiedzkie sołectwa i
dzielących się z ich mieszkańcami swoją muzyką.
Czy w placówce opartej na tradycji jest miejsce na innowacyjność?
Zdecydowanie. Dom Kultury, aby był interesujący musi stać
się innowacyjny. Dla coraz bardziej wymagającego odbiorcy jest
to bodziec niezbędny do zwrócenia uwagi na ofertę, która zaspokoi jego niematerialne potrzeby.
Przykładem innowacyjnych form działalności kulturalnej, jakie chciałabym wdrożyć są multimedialne wystawy, historyjki
dla dzieci, nowoczesne techniki prezentacji dzieł. Planuję też
poszerzyć wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zasadność otwierania nowych sekcji poparta byłaby sondą wśród
Mieszkańców, dostarczającą materiał do analizy i oceny atrakcyjności kolejnych propozycji.
Wkrótce rozpoczniemy przebudowę strony internetowej,
aby w sposób atrakcyjny i komunikatywny prezentowała naszą
ofertę , a jednocześnie niosła ze sobą udogodnienia, m.in. możliwość opłaty za zajęcia i wydarzenia biletowane online. Na obecnej stronie internetowej zamieściliśmy pod linkiem:
https://bit.ly/DKzabiawolaAnkieta
ankietę, która pomoże nam poznać bliżej potrzeby i oczekiwania Mieszkańców.

Jakie jest Pani hobby w wolnych chwilach?
Lubię projektować wnętrza. W czasie wolnym gramy z mężem na gitarze i śpiewamy. Kocham też sport, fitness, jazdę na
nartach. Latem spędzam dużo czasu na rowerze i na pieszych
wycieczkach.

Czy chciałaby Pani coś jeszcze dodać na zakończenie naszej rozmowy?
Serdecznie zapraszam Państwa na wszystkie imprezy organizowane przez Dom Kultury. Zachęcam również do współpracy
wszystkich, którzy chcą współtworzyć z nami kulturę: influencerów, artystów, wolontariuszy. Zapewniam, że każdy znajdzie
tu miejsce dla siebie. Tworzenie rzeczywistości i przyszłości
gminy nie jest możliwe bez współpracy z Państwem.
Korzystając z okazji pragnę Państwu życzyć zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie najbliższych.
Serdecznie zapraszam do kontaktu:
Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27
e-mail: domkultury@zabiawola.pl
tel. 798 075 144, www.dkzabiawola.pl
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KULTURA

ZMIANY W DOMU KULTURY
W ŻABIEJ WOLI

Rok 2022 to czas sporych zmian w naszym Domu Kultury.
Pani Aleksandra Liwińska, dotychczasowa dyrektor Domu
Kultury w Żabiej Woli odeszła z końcem lutego na emeryturę.
W tym samym czasie zakończyła współpracę z naszą placówką
pani Agnieszka Rybarczyk, która od 1 marca rozpoczęła pracę
jako Dyrektor Domu Kultury „Powozownia” w Radziejowicach.
W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie
lokalnej społeczności naszej Gminy obie panie otrzymały pamiątkowe dyplomy od Wójta. Natomiast teatr Trzeci Dzwonek
przygotował specjalny program artystyczny na pożegnanie obu
pań. Życzymy pani Oli i pani Agnieszce wszystkiego dobrego na
nowym etapie życia! ZMIANY W DOMU KULTURY

KONCERT KLASYCY SWOICH CZASÓWI

4 marca w Domu Kultury odbył się koncert pt. „Klasycy swoich czasów. Znane i lubiene.” w wykonaniu Trio smyczkowego
Amber. Podczas tego wydarzenia Wójt Gminy Piotr Rybka oficjalnie przedstawił nową dyrektor Domu Kultury, panią Barbaraę Salzburger.

DZIEŃ ŻABY

W tym roku DK Żabia Wola w szczególny sposób uczciła Dzień
Żaby. Przed południem można było zwiedzać nasze MiniMuzeum Żaby. Wiedza czekała u źródeł w osobie pana Andrzeja
Jendrycha, który o muzum wiedział wszystko.

KULTURA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ŻABIEJ WOLI

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli intensywnie nadrabia czas ograniczeń narzuconych ze względu na czwartą falę
pandemii Covid 19. W dniu 3. marca br. doszło do skutku odwołane wcześniej spotkanie z Iloną Łebkowską - marką samą
w sobie, której nikomu nie trzeba chyba przedstawiać.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻABIEJ WOLI
ZAPRASZA NA SPOTKANIE
Z

ILONĄ ŁEPKOWSKĄ
3.III.2022 r. godz. 10:30

THE WEDDING OF

Podziękowania
za

Serce dla Kultury
oraz wieloletnie zaangażowanie
w życie lokalnej społeczności

dla

Aleksandry
Liwińskiej

Natalie
Podziękowania
za

Serce dla Kultury

Sarno
Agnieszki

oraz wieloletnie zaangażowanie
w ż y c i e l o k a l nAeN jD s p o ł e c z n o ś c i

dla

Rybarczyk
LO R E M I P S U M D O LO R S I T A M E T,

CONSECTETUR ADIPISCING ELIT

J U LY

M O N D AY
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GOŚĆ SPECJALNY UTW
- ANDRZEJ FRAJNDT

Marcowe spotkanie z Andrzejem Frajndtemą w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku było
pełne barwnych historii, pozytywnej energii i pięknych opowieści o wielkich gwiazdach polskiej
sceny, m.in. Annie Jantar i Andrzeju Kopiczyńskim. Czas upłynął
szybko i wiele pozostało jeszcze
do powiedzenia. Dlatego liczymy,
że pan Andrzej Frajndt jeszcze do
nas wróci.
Andrzej Frajndt: piosenkarz,
kompozytor, autor tekstów oraz
animator. Związany ze sceną od lat
70. ubiegłego wieku. W tym roku
obchodzi 50. lecie swojej działalności na estradzie.

W drugiej części dnia młoda publiczność bawiła się podczas
spektaklu „Detektyw Szkiełko na tropie”, a tej nieco starszej
rozrywki dostarczył Kabaret Czwarta Fala programie „Made in
Poland”.

ZAPRASZAMY!
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli ul. Warszawska 27, Żabia Wola

Natomiast 7. kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z Danielem Sukniewiczem - mistrzem szlaków historycznych i przygodowych gier terenowych, popularyzatorem dziejów Mazowsza,
specjalistą w dziedzinie historii Księstwa Mazowieckiego.

MOC ZMARTWYCHWSTANIA

W Niedzielę Palmową w Domu Kultury zapanowała świąteczna atmosfera, a to za sprawą słowa i muzyki w wykonaniu
Marzeny Białobrzeskiej - wiolonczela, Betiny Dubiel - recytacja
wierszy oraz Kristiny Bulyhiny - pianino. Słuchając pięknej poezji opisującej Święta Wielkiej Nocy, okraszonej brzmieniem
utworów Fr. Chopina, W. A. Mozarta czy M. Charpentiera, każdy
z obecnych na swój sposób przeżywał to wydarzenie.

MOC

Pisarka, felietonistka, producentka, scenarzystka filmowa oraz
autorka scenariuszy seriali telewizyjnych takich jak: „M jak miłość”,
„Barwy szczęścia”, „Na dobre i na złe” czy „Klan”, opowie o swoim
życiu i przybliży kulisy własnej pracy.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻABIEJ WOLI
ZAPRASZA NA SPOTKANIE
Z

Danielem Sukniewiczem
07.04.2022 r. godz. 10:30

Okazało się, że niedziela, to wspaniały dzień na wizytę w naszym Domu Kultury.

WSTANIA
10.04.2022r.

niedziela

DOM KULTURY W ŻABIEJ WOLI
ul. Warszawska 27, Żabia Wola

godz.
17:00

ZMARTWYCH

Wielkanocny Program Słowno-Muzyczny

złożony z poezji m.in. K. Wojtyły, Ks. J. Twardowskiego,
J. Tuwima, K. K. Baczyńskiego, E. Brylla oraz muzyki
Fr. Chopina, W. A. Mozarta, M. Charpentiera i M. Skoryka.

Betina Dubiel - słowo
Marzena Białobrzeska - wiolonczela
Kristina Bulyhina- piano

WSTĘP
WOLNY

Daniel Sukniewicz (1973) - z wykształcenia archeolog i dziennikarz. Od wielu lat
prowadzi projekty związane z popularyzacją dziejów Mazowsza - szczególnie
dotyczące jego najdawniejszych dziejów ze szczególnym uwypukleniem
czasów Księstwa Mazowieckiego oraz jego dziedzictwa kulturowego. Jest
twórcą największego szlaku tematycznego na Mazowszu - Szlaku Książąt
Mazowieckich. Realizuje wystawy (m.in wystawa „Księstwo Mazowieckie
1200-1526 – intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza”
na zamku w Ciechanowie, „Legendy Mazowieckie” w Muzeum Historycznym
w Przasnyszu), prowadzi portale internetowe, pisze książki, artykuły, prowadzi
audycje radiowe a także wykłady, prelekcje, przygodowe gry terenowe oraz
historyczne imprezy plenerowe.

ZAPRASZAMY!
Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli ul. Warszawska 27, Żabia Wola

PATRONAT HONOROWY: WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

18

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 53/22

BIULETYN URZĘDU GMINY ŻABIA WOLA │ NR 53/22

19

DZIEN ZIEMI
PRZYNIEŚ:
• zużyte baterie
• makulaturę
• p u s z k i
aluminiowe

