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Pozostawiamy 
po sobie solidne 
podstawy
   26 października odbyła się ostatnia 
sesja mijającej kadencji samorządo-
wej. W uroczystym spotkaniu wzięli 
udział samorządowcy, pracownicy 
urzędu, jednostek organizacyjnych 
gminy, sołtysi oraz goście - wśród 
nich wicewojewoda mazowiecki Da-
riusz Piątek. Przewodniczący Rady 
w tym wyjątkowym dniu wspomniał  
i podsumował ostatnie czterolecie. 

- Gdy cztery lata temu zaczynaliśmy 
działalność, sporo zadań było do zre-
alizowania z poprzedniej kadencji, ale 
przed nami było jeszcze więcej no-
wych wyzwań. Patrząc z perspektywy 
tych lat muszę stwierdzić, że mimo 
nękającego naszą gospodarkę kryzysu 
większość z planowanych inwestycji 
zostało zrealizowanych. 

Nie sposób przemilczeć faktu, że reali-
zacja jednej ze sztandarowych inwe-
stycji, jaką jest oczyszczalnia ścieków 

- na razie się wydłuża. Demokracja ma 
jednak to do siebie, że czasem niewie-
lu może dokuczać bardzo wielu i nie-
stety nie można temu szybko zaradzić. 
Wierzę, że w kolejnej kadencji, nasi 
następcy dokończą rozpoczęte dzieło. 

Nie mogę przemilczeć również tego, 
że w tym roku otrzymaliśmy bar-
dzo wysoką ocenę w rankingu gmin  
w Polsce. Tak wysokie notowania to 
ocena naszej wspólnej pracy i de-
terminacji w realizowaniu zadań, 
które sobie postawiliśmy. W związku 
z tym, w imieniu swoim oraz całej 
Rady Gminy, chciałbym 
wyrazić nasze uznanie i 
podziękować pani Wójt 
za wysiłek włożony w 
sprawne zarządzanie,  
a także za trzymanie bu-
dżetu w ryzach, mimo 
nieoczekiwanych wydat-
ków, których nie sposób 
było przewidzieć - mowa 
o ostatniej mroźnej zimie  
i bardzo deszczowej wio-
śnie. 

Pragnę podziękować całej 

Radzie, że mimo tego, iż niejednokrot-
nie różniliśmy się w ocenie zadań, ja-
kie przed sobą stawialiśmy, to potrafili-
śmy szybko dochodzić do konsensusu i 
nie marnowaliśmy czasu na zbyteczne 
spory - mówił przewodniczący Biega-
nowski. 

To ostatnie spotkanie przed wybora-
mi samorządowymi, które odbędą się 
21 listopada, było również okazją do 
wręczenia pracownikom Urzędu Gmi-
ny oraz jednostek organizacyjnych od-
znaczeń państwowych za długoletnią 
służbę publiczną. JN

Społecznicy 
z Żabiej Woli

Pracują bezinteresownie, poświę-
cają swój wolny czas. Mają ciekawe 
pomysły i dużo zapału. Społeczni-
cy. Ich pracę i zaangażowanie w 
gminne sprawy opisujemy w naj-
nowszym wydaniu gazety na stro-
nie numer 5-7.

Przymiarka do wpro-
wadzenia Karty 
Dużych Rodzin

Żabia Wola przygotowuje się do 
wprowadzenia w gminie Karty Du-
żych Rodzin. To projekt pomocy 
rodzinom wielodzietnym. Pierw-
sze Karty w zeszłym roku zaist-
niały w Grodzisku Mazowieckim. 
W grudniu w Żabiej Woli odbę-
dzie się spotkanie w tej sprawie. 
Szczegóły na stronie numer 3.

Najlepsi nauczyciele 
nagrodzeni

Jak każdego roku i tym razem Dzień 
Nauczyciela w Żabiej Woli był bardzo 
uroczyście obchodzony. Dla reprezen-
tantów oświaty wystąpił krakowski 
pieśniarz Jacek Wójcicki. Najlepsi na-
uczyciele zostali nagrodzeni. Nagrodę 
wójta otrzymał Marcin Łęcki. Więcej  
w materiale na stronie numer 4.

Przewoźnik zdał 
egzamin

Firma transportowa z Nowej Buków-
ki od 14 kwietnia realizuje przewozy  
z Mszczonowa przez Radziejowice, 
Żabią Wolę do Warszawy. Jak się oka-
zuje z usługi zadowoleni są nie tylko 
pasażerowie, ale także przedstawicie-
le prywatnej firmy. Dlaczego? O tym 
w artykule na stronie numer 5.

Dobiega końca sezon modernizacji 
dróg. W tym roku jak informują pracow-
nicy Urzędy Gminy w Żabiej Woli udało 
się między innymi zmodernizować i po-
prawić drogi na odcinkach: Kaleń Towa-
rzystwo - Lisówek, ulica Wiśniowa, Sie-
strzeń- Władysławów, ulica Nadrzeczna 

w Siestrzeni, ulica Główna we Włady-
sławowie, Słubica- Oddział. Drogi miały 
wcześniej nawierzchnię gruntową prócz 
odcinka Słubica - Oddzial, tam był stary 
kruszący się asfalt. 

W tym roku został rozstrzygnięty prze-
targ na drogę w Słubicy Wsi ulicę Sło-
wiczą. Gmina już przygotowuje się do 
zimy, jest po rozstrzygniętych przetar-
gach na utrzymanie dróg. Żabia Wola 
planuje na zimowe utrzymanie wydać 
ponad 300 tysięcy złotych. Będzie sze-
ściu wykonawców na osiem rejonów. 

W modernizacji jest też trasa katowicka, 
zdejmowana jest stara nawierzchnia, 
występują utrudnienia w ruchu. Remont 

gierkówki potrwa do 2012 roku. Na tra-
sie prowadzone są remonty połówko-
we, co oznacza częściowe wyłączenie 
z ruchu jednego pasa. Trakt Tarczyński, 
inwestycja wspólna gmin: Żabia Wola, 
Mszczonów, powiatów grodziskiego i 
żyrardowskiego jest już gotowy. 

Trakt znacznie usprawni komunika-
cję mieszkańcom Mazowsza. Dro-
ga łączy dwa szlaki krajowe. Trakt 
to blisko 8 kilometrów nowej drogi  
w tym 3 kilometry na terenie gminy 
Żabia Wola. Droga jest już asfaltowa. 
Żabiowolski samorząd zamierza skorzy-
stać z dofinansowania i ubiegać się o 
nie z myślą o remoncie drogi do Grze-
gorzewic. JN

Drogi w modernizacji i budowie
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Halina Wawruch 
wójt Żabiej Woli
Oddajemy w Państwa ręce najnow-
szy biuletyn informacyjny gminy. 
To ostatnie wydanie gazety ,,Na-
sza gmina Żabia Wola” w tym roku.  
W związku z tym, że jest to niejako 
podsumowanie naszej kadencji na 
tych łamach wyrażamy szacunek na-
szym społecznikom. Ludziom, którzy 
wiele robią dla gminy. 

Społecznicy tacy, jak p. Beata Het-
tlinger-Lasota, p. Justyna Sobieska  
i inni, pomagają osobom potrzebu-
jącym wsparcia. Są zawsze chętni 
by zawieźć dary dla powodzian, jak  
p. Dariusz Buczyński, albo zorganizo-
wać zbiórkę przed świętami, w czym 
uczestniczy wielu społeczników. Ofia-
rują różne rzeczy dla społeczności lo-
kalnej, służą pomocą, informacją, radą 
jak p. Witold Czuksanow, Małgorzata 
Kozicka, Stanisław Folwarski, Wacław 
Świdlicki – liderzy organizacji pozarzą-
dowych. Są chętni do działania a my 
ceniąc ich pomoc, jesteśmy otwarci  
i wspieramy ich pomysły oraz działania.

Państwo Walentyna i Andrzej Jen-
drychowie są autorami Mini Muzeum 
Żaby, oni także przygotowali wysta-
wę o życiu i twórczości Józefa Cheł-
mońskiego. Już teraz wspólnie także  
z innymi społecznikami szykujemy 
Żabiowolski Lasek, chcemy stworzyć 
ciekawe miejsce w centrum gminy. 
Społeczne zaangażowanie mieszkań-
ców powoduje, że nasza praca staje 
się pełniejsza, daje więcej motywacji 
i satysfakcji.

Nie można nie podziękować również 
tym radnym i pracownikom placówek 
gminnych, którzy wychodzą poza 
swoje obowiązki, swoje godziny pracy  
i wspomagają społeczników. 

Drodzy mieszkańcy w tym numerze 
gazety także o sesji Rady Gminy, wy-
jątkowej dla nas kończącej kadencję. 

Na tych łamach dziękujemy naszym 
nauczycielom, którzy z zaangażowa-
niem budują świat młodego człowie-
ka, uczą, pomagają, dają przykład. 

W tym wydaniu o remontach dróg. 
Ciągle modernizujemy i poprawiamy 
nasze lokalne szlaki – na miarę wszel-
kich możliwości budżetowych i innych. 
Zdajemy sobie sprawę z ogromu ocze-
kiwań i naszych środków. 

W gazecie znajdziecie też nazwiska 
naszych sportowców, których na co 
dzień można spotkać grających na bo-
isku w Józefinie. 

Szanowni i Drodzy mieszkańcy, po-
nawiam apel o rozliczanie podatku 
dochodowego, na naszym terenie. 
Nie jesteśmy gminą bogatą. Liczy się 
każda złotówka. Dla Gminy oznacza 
ona więcej niż dla Warszawy. W stoli-
cy będzie cząstką miliardową budżetu,  
u nas częścią zauważalną.

Szanowni Państwo wybory samorzą-
dowe już 21 listopada. Wybierzecie 
Państwo reprezentację naszej Gminy. 
Zachęcam, byście poszli do urn wybor-
czych i skorzystali z jednego z najważ-
niejszych praw obywatelskich 

Pozdrawiam wójt Żabiej Woli Halina 
Wawruch

Mistrzowie 
szarlotek 
wybrani
10 października Dom Kultury w Żabiej 
Woli wypełnił się po brzegi zarówno 
miłośnikami degustacji wspaniałych 
wypieków, jak też mistrzami kuchni. 
Po raz trzeci Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego” z siedzibą w Żabiej Woli za-
prosiło na „Dzień Szarlotki”. Impreza 
rozpoczęła się od wyłonienia mistrzów 
wypieków.

Tym razem pojawiły się łącznie dwie 
kategorie ocen ciast. Oceniane były 
wypieki mieszkańców i zakładów ga-
stronomicznych, których zgłoszono 
20. Wyroby były nie tylko pyszne, 
ale także ciekawie przystrojone. Przy 
cieście znaleźć można było na przy-
kład wierszyk napisany specjalnie na 
tę okazję. Szarlotki oceniała Komisja 

pod przewodnictwem Joanny Skrzy-
wanek - Narojczyk .

Mistrzem Szarlotki 2010 została Iza-
bela Wicińska, która swoim wypie-
kiem pt. ”Szarlotka z serca” podbiła 
serca komisji, II miejsce - zajął „Torcik 
wspaniały” Aliny Piotrowskiej, zaś III 
miejsce - „Fajne babki” Ewy Bartczak. 
Były także wyróżnienia dla: „Szarlotki 
prababci” Hanny Gancarczyk,”Szarlo-
teczki choineczki” Wioletty Puchalskiej, 
„Naszej szarlotki” Oli Micewicz, „Szar-
lotki z antonówek” Jolanty Walerysiak, 
„Ekojabłecznej”- Koła Ekologicznego 
w Ojrzanowie. Mistrzem Szarlotki  
w kategorii placówek gastronomicz-
nych została Afrodyta SPA.II miejsce 
przypadło Karczmie Bukówka Nowa.

Prócz degustacji przysmaków można 
było zagłosować w konkursie na foto-
grafie zgromadzone i wyłonione przez 
Stowarzyszenie. Rywalizowało ponad 
80 zdjęć. 

Najwięcej głosów uzyskało zdjęcie 
Klaudii Wacławek, II miejsce zajęła 
fotografia wykonana przez Aleksandrę 
Kononowicz, natomiast III miejsce - 
zdjęcie autorstwa Piotra Żaka. Dodat-
kowo zostały wybrane cztery zdjęcia, 
które zostaną zamieszczone w kalenda-
rzu wydawanym przez Stowarzyszenie. 

Na koniec odbył się finał zawodów si-
łowych. Ich zwycięzcą został Daniel 

Badowski. II miejsce zajął Bartek Ma-
teńko, natomiast III miejsce - Tomasz 
Rybicki. 

Podczas imprezy można było również, 
dowiedzieć się o możliwości skorzysta-
nia z dotacji LGD Ziemia Chełmońskie-
go. W tym roku oprócz licznych uczest-
ników, dopisała również słoneczna 
aura. Kolejny dzień szarlotki za rok. JN

Podziękowanie
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Policja uspokaja, 
nie ma napadów 
na śpiocha
-Działania prewencyjne, profilaktyczne 
poskutkowały - mówi szef komisariatu 
policji w Żabiej Woli Cezary Lesiewicz. 

W ostatnim numerze gazety informo-
waliśmy o nocnych włamaniach i kra-

dzieżach tzw. napadach na śpiocha 
- od kwietnia na terenie gminy było 
ich 9. 

Na szczęście wprowadzenie dodatko-
wych patroli policyjnych na zagrożo-
nym terenie oraz spotkania i rozmowy 
z mieszkańcami przyniosły pozytywny 
efekt. Napadów na terenie gminy nie 
ma. - podkreśla Cezary Lesiewicz. Cały 
czas funkcjonariusze są czujni i w nocy 
patrolują szczegółowo teren gminy. JN

W sobotę, 23 października mieszkańcy 
gminy Żabia Wola, po raz kolejny sa-
dzili różane szlaki. Akcję zorganizowało 
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego”. W ubiegłym roku róże pojawiły 
się m.in. przy Domu Kultury w Żabiej 
Woli oraz przy kościele w Żelechowie. 
Tym razem szlak wiódł od Bartoszówki, 
przez Skuły, Kaleń aż do Żabiej Woli.  
W sumie mieszkańcy posadzili blisko 
400 róż.

- To gatunki odporne na wiatr, zimno 
czy duży ruch - mówi prezes stowarzy-
szenia Witold Czuksanow. - Pierwsze 
efekty pojawią się w przyszłym roku. 
Chcemy zachęcać ludzi do wspólnego 
spędzania wolnego czasu, wspólnego 
działania.

 - Przyznaję, że jestem zadowolony, iż 
w sobotni poranek kilkadziesiąt osób 
zdecydowało się przyjść po róże, by 

posadzić je na tak zwanych „Różanych 
Szlakach”. Chcemy by nasz region stał 
się piękny i atrakcyjny turystycznie. 
Powstają kolejne gospodarstwa agro-
turystyczne, współpracujemy w ramach 
stowarzyszenia. Każda z gmin na się, 
czym chwalić, chcemy wspólnie działać. 
Ta praca w perspektywie przynosi efekt, 
bo ludzie chcą się integrować. Mała 
ojczyzna jest upiększana. Pierwsze 
zeszłoroczne róże już zakwitły, w przy-
szłym roku zakwitną kolejne. To stanie 
się cechą charakterystyczną gminy Ża-
bia Wola. - Ma być tutaj pięknie- kończy 
rozmowę szef Stowarzyszenia. 

Projekt sadzenia różanych szlaków 
otrzymał dofinansowane ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie 
Europa i My. JN

Kolejne róże 
przy żabiowolskich szlakach

W żabiowolskim Urzędzie Gminy 
odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami stowarzyszenia reprezentują-
cego „Kartę Dużych Rodzin”. Pogram 
wspomaga w procesie wychowaw-
czym dzieci z rodzin wielodzietnych, 
ma zapewnić im łatwiejszy dostęp 
do dóbr sportowych i kulturalnych. 
Karta, która przysługuje rodzicom, 
którzy mają na utrzymaniu troje lub 
więcej dzieci, uprawnia do stosowa-
nia zniżek w ramach projektu.

W ubiegłym roku została ona wpro-
wadzona w Grodzisku Mazowieckim. 
Karta uprawnia do zniżek na pły-
walnię czy do kina, ale także można 
korzystać z bezpłatnej komunikacji 
miejskiej.

-Bardzo wiele problemów rodzin wie-
lodzietnych można rozwiązywać na 

szczeblu lokalnym - mówi Joanna 
Krupska, prezes Związku Dużych Ro-
dzin „Trzy Plus”. Grodzisk Mazowiecki 
jest pierwszą gminą w Polsce, która 
przyznała Kardy Dużych Rodzin. Ulgi 
dla rodzin wielodzietnych istnieją też 
we Wrocławiu dla rodzin powyżej 
trójki dzieci, oraz w Warszawie (bez-
płatna komunikacja) dla rodzin, z co 
najmniej piątką dzieci. 

Najprawdopodobniej w grudniu  
w Żabiej Woli odbędzie się kolej-
ne spotkanie w sprawie projektu 
wprowadzenia Kart Dużych Rodzin. 
Uczestnicy spotkania mają przygoto-
wać konkretne propozycje dla gminy 
Żabia Wola w ramach wspomnianego 
programu pomocy rodzinom wielo-
dzietnym. Na terenie gminy mieszka 
ponad 760 takich rodzin. JN 

Wprowadzenie Karty Dużych Rodzin 

Dwa nowe samochody osobowe po-
jawiły się w Komendzie Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. Ich 
zakup był możliwy dzięki wsparciu 
samorządów lokalnych między innymi 
gminy Żabia Wola, Komendy Stołecz-
nej Policji i samorządu powiatu grodzi-

skiego. Auta, jak informuje Katarzyna 
Zych rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim po-
służą do pracy policjantom w ruchu 
patrolowym.  Oficjalne przekazanie 
oraz poświęcenie samochodów odbyło 
się we wtorek, 21 września. JN

Samorząd Żabiej Woli pomógł w 
zakupie nowego policyjnego auta

17 października stał się historycznym 
dniem dla społeczności Ojrzanowa, 
szczególnie zaś Szkoły Podstawowej  
w Ojrzanowie. Tego dnia, bowiem pla-
cówka oficjalnie otrzymała patrona Ste-
fanię Dziewulską, założycielkę szkoły. 
Stefanię Dziewulską wybrali w glosowa-
niu uczniowie, wśród kandydatów zna-
leźli się także Hans Christian Andersen i 
Jan Kochanowski. 

Uroczystość szkolną rozpoczęło nabo-
żeństwo, w którym wzięli udział obecni 
i byli uczniowie szkoły.

-Szkoła nadaje charakter, uczy żyć, to 
piękne lata, jakie zostają w pamięci na 
długo- mówili podczas nabożeństwa 
księża, także byli uczniowie ojrzanow-
skiej podstawówki. Po nabożeństwie 
wszyscy goście pod przewodnictwem 
pocztów sztandarowych przeszli na te-
ren miejsca uroczystości. 

W dworku odbyło się spotkanie połączo-
ne z uroczystą akademią przygotowaną 
przez dzieci i nauczycieli. Ważnym ak-
centem było przekazanie szkole sztan-
daru i przypomnienie historii placówki. 

Jak mówi Barbara Owczarek dyrektor 
Szkoły Podstawowej Stefania Dziewul-
ska wraz z mężem Stefanem przybyła 
do Ojrzanowa w XIX wieku. Bardzo 
szybko zaangażowali się w działalność 
społecznikowską. Stefania zapragnęła 
pobudować szkołę. Tak też się stało, 
szkoła była gotowa w 1905 roku. Ste-
fania Dziewulska zatrudnia nauczycieli, 
zapewniła im godne warunki do pracy, 
mieszkanie i wyżywienie. Szkoła zawsze 
była znaczącym miejscem dla lokalnej 
społeczności, uczy się w niej teraz ponad 
stu uczniów. Placówkę rozbudowano,  
w 2005 roku obchodziła stulecie powsta-
nia. Dziś ma sztandar i nosi imię tak jak 
chcieli uczniowie Stefanii Dziewulskiej, 
która tak jak dawniej i dziś sprawuje nad 
nią symboliczną pieczę. JN

Szkoła Podstawowa z Ojrzanowa 
ma już swoją patronkę

Do trzech 
razy…..
Dofinansowanie na 2011 rok w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych otrzyma droga relacji 
Skuły – Bartoszówka - Grzegorzewice. 
Przebudowany zostanie prawie trzy-
kilometrowy odcinek drogi gminnej 
łączącej się z drogą powiatową ulicą 
Mszczonowską. Przebudowa drogi 
gruntowej polegająca na wybudowa-
niu jezdni asfaltowej, w części chodni-
ków, rowów odwadniających, zjazdów 
na posesje zostanie w 50% dofinan-
sowana z budżetu państwa. Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 to rządowy projekt, które-

go celem jest podniesienie standardu 
dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa 
ich użytkowania. Dzięki zrealizowanym 
inwestycjom drogowym poprawiają 
się warunki życia mieszkańców oraz 
atrakcyjność terenów i podmiotów 
gospodarczych, a także dostępność 
komunikacyjna ośrodków.

To zadanie inwestycyjne przygotowa-
ne było już w roku 2008., Składano 
trzykrotnie wnioski o dofinansowanie 
przebudowy gdyż brakowało funduszy 
na tę drogę. Na stronie internetowej 
Urzędu Wojewódzkiego przedstawiona 
jest lista projektów, którym przyznano 
dofinansowanie. Projekt obejmujący 
drogę Skuły – Bartoszówka – Grzego-
rzewice jest na tej liście.
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Zespół Radlanie wystąpił podczas doży-
nek powiatu grodziskiego. Publiczność 
przyjęła młodych artystów z Józefiny 
brawami. Jak zawsze w dobrej formie, 
w ludowych strojach i doskonałych hu-
morach. Po zespole z Żabiej Woli na 
scenie pojawił się chór Cantata. 

Gminę Żabia Wola na uroczystościach 

powiatowych dożynek reprezentowali: 
wójt Halina Wawruch i przewodniczący 
Rady Gminy Mirosław Bieganowski oraz 
Magdalena Gzula – w roli starościny do-
żynek.

Święto plonów odbyło się w niedzielę, 
19 września. Dożynki rozpoczęło na-
bożeństwo w intencji rolników. Mszę 

Świętą celebrował ksiądz biskup Piotr 
Jarecki. Otwierając dożynki staro-
sta grodziski Marek Wieżbicki, mówił  
o znanej wielowiekowej tradycji, posza-
nowaniu chleba, ale także o trudnym 
sezonie żniw. Wspomniał też dramat 
ludzi dotkniętych powodzią. -W chlebie 
zawarta jest gościnność i obietnica, że 
nikomu go nie zbraknie- mówił. 

Po nabożeństwie odbyła się dalsza część 
spotkania, można było także skoszto-
wać przygotowanych smakołyków czy 
zrobić sobie zdjęcie w łowickim stroju. 
Tego dnia swoją premierę miał również 
grodziski dukat, pieniądz lokalny będzie 
w obiegu do końca listopada. JN

16 września w Radziejowicach od-
były się warsztaty dobrego klimatu. 
Wzięli w nich udział samorządowcy, 
przedstawiciele lokalnych organiza-
cji, stowarzyszeń, eksperci Ogól-
nopolskiego Programu na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Spo-
łeczności Lokalnej ,,Gaspol kibicuje 
klimatowi” mieszkańcy powiatów 
grodziskiego i żyrardowskiego. Kil-
kugodzinna konferencja dotyczyła 
rozwiązań ekologicznych stosowa-
nych, na co dzień. Warsztaty odby-
ły się pod patronatem Ministerstwa 
Gospodarki. 

-Świadomość ekologiczna wzrasta, 
ciągle jednak mamy problemy ze 
zdobywaniem informacji dotyczą-
cych pozyskiwania dotacji na in-
westycje w ekologię- mówi Andrzej 
Rakszewski, który od lat zajmuje 
się ekologią i ochroną środowiska. 
Przyznaje, że sami możemy w ma-
łych środowiskach zatroszczyć się 
o klimat. Segregując odpady, sto-
sując alternatywne źródła energii, 
takie jak między innymi energia ze 
słońca, z wiatru, z wody, energia 
geotermalna, z biomasy. Uczest-
nicy warsztatów wskazali na przy-
kładowe rozwiązania energetyczne 
przyjazne środowisku jak stosowa-
nie kotłów kondensacyjnych, wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła, kolektorów słonecznych. 
Mamy jednak trudności z uzyska-
niem informacji na temat pienię-

dzy, które można zdobyć na zasto-
sowanie ekologicznych rozwiązań 
w domu czy w firmie. Najlepiej  
z tym problemem zgłosić się do 
gminy, starostwa powiatu czy prze-
glądać strony internetowe. 

Rolę pośredników spełniają także 
Lokalne Grupy Działa-
nia, które zajmują się 
przyznawaniem dotacji, 
konsultowaniem wnio-
sków. LGD może oka-
zać się inspiratorem do 
ubiegania się o dotację. 
Podczas spotkania prze-
prowadzona została an-
kieta, z której wynika, że 
wśród 50 osobowej gru-
py uczestników przeszło 
69 procent osób uważa, 
że inwestycje w gminie 

mają istotne znaczenie dla zrówno-
ważonego rozwoju oraz poprawy, 
jakości życia jej mieszkańców. Jed-
nocześnie aż 82 procent osób, jako 
największą barierę we wdrażaniu 
tego typu rozwiązań wskazało brak 
środków na finansowanie tego typu 
inwestycji. JN

Przedstawiciele 
Żabiej Woli 
na warsztatach 
dobrego klimatu

Dożynki powiatowe z udziałem 
zespołu ludowego z Żabiej Woli

Członkowie stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Ziemia Cheł-
mońskiego spotkali się 15 września 
na walnym zebraniu w Żabiej Woli. 
Do zarządu LGD dołączyła Wioletta 
Micewicz. W ramach Stowarzysze-
nia współpracują ze sobą lokalne 
gminy: Grodzisk Mazowiecki (bez 
miasta), Żabia Wola, Mszczonów, 
Radziejowice, Baranów i Teresin. 

LGD przygotowywało się do ko-
lejnych naborów wniosków, któ-
re rozpoczęło się 20 października  
i trwało do 10 listopada.

Dotacja w ramach projektu two-
rzenie mikroprzedsiębiorstw może 
wynieść do 200000 złotych, na róż-
nicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej do 200000 złotych. 

Odbyło się spotkanie dla zainte-
resowanych otrzymaniem dotacji 
z różnych programów. Prowadził 
je Przemysław Borowy z Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego. On też 
zachęca do korzystania z takich 
możliwości i zapraszał do swojego 
biura po dodatkowe informacje dla 
osób, które zdecydują się złożyć 
wniosek o dofinansowanie. 

Preferowana jest na tym terenie 
działalność agroturystyczna zgod-
na ze strategią Lokalnej Grupy 
Działania Ziemia Chełmońskiego. 
Teren ma być atrakcyjny turystycz-
nie, gminy tworzą swoistą bazę dla 
turystów. JN

Kolejne pieniądze w ramach LGD Jacek Wójcicki 
zaśpiewał 
dla nauczycieli 
Każdego roku samorząd Żabiej Woli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
organizuje specjalne spotkanie, po-
łączone z koncertem. W tym roku 
dla nauczycieli z gminy zaśpiewał 
znakomity krakowski pieśniarz Ja-
cek Wójcicki. Artysta oraz samorzą-
dowcy wspólnie złożyli przedstawi-
cielom oświaty najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta. 
- To ważny zawód opiekujecie się 
dziećmi, wskazujecie im drogę, pro-
wadzicie działalność wychowawczą. 
Jesteście entuzjastami, dzięki Wam 
szkoła staje się miejscem wyjątko-
wym, które wspominamy po wielu 
latach. Przekazujemy wspomnienia 
naszym dzieciom. Życzymy Wam 
wiele szczęścia i sukcesów oraz, 
aby wszystko, co jest Waszym ma-

rzeniem spełniło się w całości- mó-
wiła wójt Żabiej Woli, Halina Waw-
ruch.
 
Co roku wybrani nauczyciele są 
nagradzani. W tym roku nagro-
dy przypadły: Stelli Klimkowskiej, 
Ewie Koziarskiej, Teresie Szocie, 
Marcinowi Łęckiemu. Nagrodę wój-
ta otrzymał Marcin Łęcki. 

Prezydencki złoty medal otrzymała 
Barbara Gradkowska, srebrny me-
dal - Bożena Michałowska, zaś brą-
zowy Stella Batory oraz Agnieszka 
Banasiewicz i Małgorzata Orzeł. 

Wójt gminy złożyła podziękowania 
na ręce dyrektorów szkół: Krystyny 
Pietrzak, Marzeny Pytlak, Barbary 
Owczarek i Barbary Gradkowskiej.
- Dużo zdrowia, radości z wykony-
wanego zawodu i bardzo zdolnych 
uczniów- tymi słowy zakończył spo-
tkanie przewodniczący Rady Gminy 
Mirosław Bieganowski. JN

W dniach 11-13 listopada odbył się XII 
Listopadowy Złaz Niepodległościowy 
organizowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Skułach. 

Uczestnikom złazu czas upłynął 
przede wszystkim na poznawaniu hi-
storii oraz wspólnej zabawie i śpiewa-
niu pieśni patriotycznych. Pierwszego 
dnia w nocy odbyła się gra nocna, 
drugiego dnia zaś rywalizacje patroli 
sportowych. Wieczorem uroczystość 

przeniosły się do budynku OSP Skuły 
gdzie odbywała się Wieczernica Patrio-
tyczna. Złaz zakończył się uroczystym 
nabożeństwem w kościele parafialnym 
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

- Uczestnicy złazu uczą się jak udzie-
lać pierwszej pomocy. Na zakoń-
czenie wręczone zostają im dyplom  
i niespodzianki. Na kolejną wyprawę 
zapraszamy za rok - mówi Prezes OSP 
Wacław Świdlicki. JN

Lekcja historii we współczesnym 
wydaniu



5NASZA GMINA ŻABIA WOLA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 16/2010

Społecznicy 
budują małą 
ojczyznę
Od niemal trzech lat na piętrze Domu 
Kultury w Żabiej Woli rechoczą żaby. 
Zbiorem niemal tysiąca eksponatów 
może się dziś pochwalić pomysło-
dawca powstania Mini Muzeum Żaby 
Andrzej Jendrych. To on w 2007 roku 
zaproponował by takie muzeum po-

Postanowiły 
pomóc przed 
świętami
Beata Hettlinger- Lasota i Justy-
na Sobieska postanowiły pomóc 
mieszkańcom przed świętami Bo-
żego Narodzenia oraz Wielkanocy. 
W tym celu zorganizowały dwie 
akcje „Ty też możesz zostać Świę-
tym Mikołajem” oraz „Wielkanocny 
Koszyczek” 

W realizacje pomysłu pań włączy-
ły się również instytucje takie jak 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Urząd Gminy czy stowarzysze-
nie Szansa. W sklepach na terenie 
gminy ustawione zostały kosze, do 
których można było wrzucać pro-
dukty, którymi mieszkańcy chcieli 
się podzielić z osobami potrzebu-
jącymi. 

W sumie udało się obdarować 30 
rodzin. Podarki były kompletowane 
zgodnie z wiekiem dzieci w rodzi-
nie i potrzebami. W akcję włączyli 
się także księża, którzy zachęcali 
do pomocy mieszkańców. Celem 
zbiorki jak podkreślają Beata Het-
tlinger- Lasota i Justyna Sobieska 
było wsparcie przede wszystkim 
dzieci. Tak by poczuły świątecz-
ny czas, by dostały prezenty, by 
święta miały dla nich wyjątkowy 
wymiar. Przed zbliżającymi się 
świętami powtórzymy pożyteczną 
akcję. JN

jawiło się właśnie w Żabiej Woli. Po-
mysł zyskał aprobatę i pomieszczenie 
na piętrze Domu Kultury. 

Bardzo szybko okazało się, że do 
Muzeum lgną czekając na uznanie 
kolejne żaby. Miejsca zabrakło, tak, 
więc, Mini Muzeum powiększyło się  
o dodatkowe pomieszczenie i do-
datkowe eksponaty. Początkowo po-
dziwiać można było 400 żab, teraz 
jest ich już tysiąc. Kolekcja ciągle 
się rozrasta. Jak informuje Andrzej 
Jendrych Muzeum jest także w posia-
daniu cennych książek w tym pierw-
szego polskiego wydania podręcznika 
o żabach z 1926 roku, ilustracji oraz 
ilustrowanych tekstów popularno – 
naukowych. Muzeum oficjalnie ruszy-
ło 21 maja 2007 roku. Od tego czasu 
przyjeżdżają do niego zwiedzający, 
uczniowie miejscowych szkół. Pod-
czas obchodzonego Żabiego Zlotu 

zawsze zaglądają do ulubionych eks-
ponatów. Żabki są zabawne. Spotkać 
można tam żaby poetki, humoreski 
a nawet żabie poematy, przeczytać 
można różne ciekawostki. Warto od-
wiedzić to miejsce i dowiedzieć się 
jak ważne w przyrodzie są właśnie 
żaby. Muzeum ma ambicję zebrać 
największą kolekcję żab w kraju. 

Muzeum to nie jedyna propozycja 
przygotowana społecznie przez Wa-
lentynę i Andrzeja Jendrychów. Nie-
mal rok temu podczas wieczoru wi-
gilijnego w Domu Kultury nastąpiło 
otwarcie wystawy o Józefie Chełmoń-
skim, zbiegło się ona z 160 - leciem 
urodzin artysty. Wystawa zatytułowa-
na została ,,Józef Chełmoński (1849-
1914). drogi i bezdroża - od Kuklówki 
przez Radziejowice, Ziemie Żabiowol-
skie do Ojrzanowa”. Pani Walentyna 
i Andrzej Jendrych przygotowali wy-

stawę własnym pomysłem i sump-
tem. W sali Domu Kultury podziwiać 
można reprodukcje 17 dzieł malarza 
- obrazy, dziś doceniane, prezentują 
piękno mazowieckich krajobrazów. 
Znajdują się tam również fotografie z 
życia artysty, ważne dokumenty oraz 
zapiski - między innymi o śmierci ma-
larza i ostatniej jego drodze.JN 

Kiedy 14 kwietnia Jerzy Wiśniewski 
zdecydował, że zacznie realizować 
połączenia autobusowe ze Mszczo-
nowa do warszawskiego Okęcia nie 
spodziewał się, że będzie to sukces. 
Jak mówi planowaliśmy dokładać do 
interesu przez pierwsze pół roku, 
jak się jednak wydaje zyski przyjdą 
wcześniej niż zostało to założone- 
mówi szef firmy. 

Przypomnijmy Jerzy Wiśniewski zde-
cydował się na ten krok biznesowy 
po upadku żyrardowskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacji Samochodo-
wej. Wówczas pojawił się problem 
z dowozem ludzi, wycofane zostały, 
bowiem stałe kursy do Warszawy. 
Pozwolenia na realizację tej usługi 
żabiowolska firma otrzymała szybko, 
tak by było to z najmniejszą szkodą 
dla mieszkańców. Dodatkowo pry-

watny przewoźnik uzyskał pozwole-
nie na przedłużenie swojej trasy do 
ulicy Bitwy Warszawskiej w stolicy.
 
Firma realizująca transport stawia 
głównie na małe busy. Można korzy-
stać ze wszystkich ustawowych ulg. 
Bilet ze Mszczonowa do Warszawy 
kosztuje 7, 50 złotych, z Żabiej Woli 
do Warszawy 5, 50 złotych, z Żabiej 
Woli do Mszczonowa koszt przejaz-
du wynosi natomiast 4, 50 złotych. 
Pierwszy bus wyjeżdża ze Mszczono-
wa o godzinie 5.00 rano, o 5.20 jest 
w Żabiej Woli, do Warszawy dociera 
na godzinę 6.00. Ostatni autobus ze 
Mszczonowa wyjeżdża o godzinie 
20.00, w przyszłości pojawi się ko-
lejny o godzinie 21.00. Z Warszawy 
natomiast można skorzystać z ostat-
niego autobusu o godzinie 22.30. 

- Rano do Warszawy dojeżdża nawet 
100 osób - szacuje Jerzy Wiśniewski. 
Busy zatrzymują się na przystankach 
między innymi w Radziejowicach, Ża-
biej Woli, Krzach, Nadarzynie, Wolicy, 
Paszkowie, w Jankach i w Warszawie. 
Firma pracuje nad nowym rozkładem 
jazdy, w niedziele przybędą trzy do-
datkowe połączenia, w soboty ilość 
kursów zostanie zmniejszona. Nowy 
rozkład już wkrótce. JN

Prywatny przewoźnik zdał egzamin

Koło Gospodyń Wiejskich na stałe 
wpisało się w działalność Domu 
Kultury w Żabiej Woli. Panie spoty-
kają się prawie codziennie - oprócz 
piątków. W kole pracuje blisko 
dwadzieścia kobiet. 

Członkinie Koła są nowocze-
sne i otwarte. Doradzą nie tylko  
w sprawach kulinarnych, ale także 
w kwestii szycia, malowania czy 

innych prac nie tylko domowych.  
W kwestiach kulinarnych są na-
prawdę mistrzowskie. Każda im-
preza jest dla nich wyzwaniem. 
Same przygotowują potrawy, które 
później zaskakują podniebienia go-
ści. Miło wspominają współpracę  
z grodziskiem Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego, gdzie miały pro-
fesjonalną pomoc i warsztaty naj-
różniejsze - powiadają gospodynie. 

Wspólnie świętu-
ją. Dawniej Panie 
spotykały się w 
domach, później  
w ośrodku zdro-
wia, obecnie sie-
dzibą koła jest 
Dom Kultury. 

Koło Gospodyń 
Wiejskich czeka 
na młode panie, 
które zechcą do 
niego dołączyć. 
Zabiegane życie 
często nie daje 
szans, by mło-
de pracujące kobiety w wolnych 
chwilach mogły skorzystać z naszej 
propozycji, nie tracimy jednak na-
dziei. Warto przyjść, tutaj nie tylko 
zapewniamy dobry humor, ale tak-
że sporą dawka informacji - mówią 
członkinie Koła. JN

Pomysłowe panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich
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Świetlica jak 
drugi dom
Każdy, kto jest związany z gminą Ża-
bia Wola zna Marię Danutę Pytlak. 
Pani Maria Danuta Pytlak, dziś na 
emeryturze od lat poświęca się dzie-
ciom, pracuje dla nich. Teraz opieku-
je się świetlicą socjoterapeutyczną  
w Słubicy.

Tutaj w starej szkole, w każdą so-
botę swój wolny czas od godziny 11 
do 14 spędzają najmłodsi mieszkań-
cy gminy. Mają zapewniony posiłek  
i opiekę. Uczą się, zawsze jest grono 
rozbawionych dzieci. 

Maria Danuta Pytlak proponuje im 
zajęcia plastyczne, sportowe. Przy-
gotowują autorskie wystawy. Pani 
Danuta podkreśla, że ceni sobie tę 
pracę, dawniej uczyła w szkole geo-
grafii, języka rosyjskiego. Była także 
dyrektorem placówki. Dziś na emery-
turze też ma czas dla najmłodszych, 
ale też na uprawianie poetyckiej pa-
sji. W wolnych chwilach pisze wier-
sze, inspiracją okazuje się codziennie 
życie- wizyta u rehabilitanta czy zja-
wiska przyrodnicze. Najmłodsi za-
wsze mogą liczyć na panią Danutę, 
która czeka na nich w każdą sobotę. 

Kolejnymi osobami poświęcającymi 

swój czas pracy z dziećmi i młodzie-
żą z terenu naszej Gminy są Pani 
Iwona Włodarkiewicz oraz Pan Józef 
Janusz. 

Pani Iwona zajmuje się dziećmi 
uczęszczającymi na zajęcia odbywa-
jące się w poniedziałki, wtorki, środy 
oraz piątki w godzinach 14: 00 - 17: 
00 w OSP Skuły. Pani Włodarkiewicz 
dokłada wszelkich starań, aby dzieci 
aktywnie spędzały wolny czas i roz-
wijały swoje zainteresowania i zdol-
ności. 

Pan Józef Janusz jest natomiast opie-

kunem w świetlicy mieszczącej się  
w OSP Żelechów, która funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 15:00 -18:00. Świetlica rozpo-
częła swoją działalność 1 września br. 
Pan Józef oprócz zapewnienia dzie-
ciom różnorodnych rozrywek, dba  
o to by poznały one zasady pierwszej 
pomocy medycznej.

Oprócz profesjonalnej opieki dzieci 
korzystające ze świetlic mają za-
pewnione również posiłki w postaci: 
owoców, jogurtów, bułeczek oraz ka-
napek itp. (koszty dożywiania pokry-
wa GOPS w żabiej Woli). JN

Okazałe 
znalezisko
Ważący 10 ton głaz na jednej z po-
sesji w Żabiej Woli podczas prac 
ziemnych wykopał Tomasz Kujawa. 
Okaz postanowił podarować Domowi 
Kultury. 

Wielki głaz stanął trzy lata temu 
przed DK. - Każdy, kto tutaj przyjeż-
dża po raz pierwszy dziwi się wiel-
kości eksponatu, pytają ile kamień 
ma lat- mówi dyrektor DK, Danuta 
Wiczuk –Nowajczyk i wyjaśnia, ze 
zapewne miliony.

Był problem z dostarczeniem znale-
ziska, do przywiezienia głazu udało 
się zaangażować specjalny dźwig. 
Tomasz Kujawa cieszy się z wykopa-
liska. Sam jest mieszkańcem Żabiej 
Woli od zawsze, tutaj pracuje, daw-
niej działał w LZS. JN

Przewodnik 
po gminie
Barbara Gradkowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Skułach jest 
współtwórcą pierwszego przewodni-
ka po gminie Żabia Wola. Informator 
zawiera m.in. ciekawe zdjęcia i in-
formacje o Gminie, jej położeniu, hi-
storii, walorach przyrodniczych oraz 
atrakcjach turystycznych. Przeczy-
tać w nim można o występujących 
na terenie Gminy gatunkach roślin  
i zwierząt oraz zabytkach tj. dwór  
w Grzegorzewicach, zespół pałaco-
wo - parkowego w Ojrzanowie, dwór  
w Petrykozach czy kościół w Skułach. 
Obecnie Pani Gradkowska pracuje 
nad monografią Skuł.

Pani Barbara z wykształcenia jest 
geografem. W placówce w Skułach 
pracuje od początku swojej kariery 
zawodowej, czyli od 30 lat. W tym 
roku otrzymała zloty medal za swoją 
pracę w szkole. 

-Gmina jest piękna, Skuły dawniej 
były ośrodkiem administracyjnym, 
tutaj można znaleźć zabytki sakral-

ne, pozostałości po dawnej poczcie. 
Dziś Skuły to zadbany teren z małą 
szkołą, w której wszyscy się znają. 
Uczyłam babcie, dzieci i uczę wnu-
ki, te informacje pomagają w pracy- 
podkreśla Barbara Gradkowska. Pla-
ny Pani Barbary wiążą się ze szkołą, 
chce ją doposażać, chce by dzieci 
dobrze się uczyły, by poznawały co-
raz to nowe pasje. Palcówka inicjuje 
spotkania dla mieszkańców. Ostatnie 
połączone z jubileuszem stało się do-
skonałą okazją do zbiorki pieniędzy 
dla tych, którzy ucierpieli podczas 
powodzi. Każdego roku w szkole wy-
stawiane są jasełka i organizowany 
jest dzień papieski. JN

W Żabiej Woli 
jest mój dom
Witold Czuksanow na terenie gminy 
Żabia Wola znalazł się 15 lat temu. 
Stało się to jak mówi przez przypa-
dek. Znany miłośnik przyrody wyło-
wił ogłoszenie w gazecie, znalazł dla 
siebie działkę, kupił ziemię i zaczął 
budować dom. W Żabiej Woli zapu-
ścił korzenie.

- Od zawsze byłem związany z War-
szawą, lubię to miasto, tam też do-
jeżdżam do pracy, jednak staram się 
to robić jak najrzadziej. Bardzo lubię 
swoje miejsce i gminę Żabia Wola- 
podkreśla Witold Czuksanow. 

Jak mówi z przypadku również zajął 
się też pracą społeczną. Otrzymał te-
lefon z pytaniem czy ma wolny czas. 
Zaraz potem znalazł się na spotkaniu 
w Urzędzie Gminy i został wybrany 
prezesem stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Chełmoń-
skiego. Dziś stowarzyszenie obcho-
dzi już drugie urodziny. Swoje biuro 
posiada w Żabiej Woli. 

- Jesteśmy dla ludzi, zachęcamy ich 
do pracy społecznej, to wzajemnego 
poznawania się, integracji- podkre-
śla szef stowarzyszenia. Jak mówi 
wychodzi to coraz lepiej, dowodem 
na to jest frekwencja na imprezach 
organizowanych przez LGD. Witold 
Czuksanow jak zaznacza działalno-
ścią stowarzyszenia zajmuje się spo-

łecznie, jednak czas, jaki poświęca 
tej dziedzinie sprowadza się do dru-
giego etatu. Przyznaje, że w Żabiej 
Woli czuje się bardzo dobrze, jego 
marzeniem jest by gmina przyciągała 
turystycznie. Podkreśla, że nad tym 
pracują wszyscy członkowie stowa-
rzyszenia LGD Ziemia Chełmońskie-
go. JN

„Szansa” daje 
szansę dzieciom
Od pięciu lat w Żabiej Woli dzia-
ła Stowarzyszenie Szansa, którego 
siedziba mieści się w Domu Kultury. 
Stowarzyszeniem kierują Małgorzata 
Kozicka i Irena Staniak. 
- Każdego roku w ramach tak zwa-
nego jednego procenta udaje się ze-
brać blisko dziewięć tysięcy złotych- 
informuje Irena Staniak. Dzięki tym 
pieniądzom dzieci mają zapewniony 
między innymi wakacyjny wypoczy-
nek. Stowarzyszenie korzysta także 
z innych możliwości pozyskiwania 
dotacji. Organizacja złożyła wniosek 
na dofinansowanie swojego projektu 
w ramach Lokalnej Grupy Działania 
Ziemia Chełmońskiego na zorgani-
zowanie „Nocy Świętojańskiej”. Sto-
warzyszenie wpisane jest do KRS, 
posiada również swoją stronę inter-
netowa, www.szansa.alegoria.to.pl
Stowarzyszenie „Szansa” pomaga 
osobom dotkniętym ubóstwem i bie-
dą przede wszystkim zaś dzieciom. 
Włącza się również w lokalne akcje 
takie jak zbiórka darów dla powo-
dzian czy przedświąteczna zbiórka 
produktów dla mieszkańców gminy 
Żabia Wola. JN
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Magdalena Gzula, mieszkanka Kaleni. 
w tym roku reprezentowała gminę 
Żabia Wola na dożynkach powiatu 
grodziskiego pełniąc rolę starościny. 
Jak mówi pasję społecznikowską ma 
we krwi.

Jej ojciec był sołtysem, podobnie jak 
teść. Przyznaje, że pomagała tacie 
przy organizowaniu pracy szefa sołec-
twa. Tato udzielał się też w kółku rolni-
czym. Marzeniem Magdaleny Gzuli jest 

to by syn Bartłomiej zajął się ogrod-
nictwem. Państwo Gzulowie mają 
trójkę dzieci: Bartka, Karolinę, która 
występuję w zespole ludowym i Adria-
na. Adrian wykazuje pasję muzyczną. 
Pani Magdalena pracuje w Gimnazjum 
w Józefinie, mąż jest listonoszem. Jak 
mówi Żabia Wola zmienia się, wyko-
rzystuje swoją szansę w pozyskiwaniu 
dotacji. Zdaniem Magdaleny Gzuli naj-
ważniejsze dla mieszkańców są dobre, 
przejezdne drogi. JN

Magdalena Gzula reprezentowała 
gminę na dożynkach powiatowych

Zawieźli dary 
do Słubicy
Mieszkańcy gminy Żabia Wola włą-
czyli się w akcję zbiórki darów dla 
powodzian. Zgromadzone w Domu 
Kultury dary pojechały do Słubicy 
pod Płockiem. Tam trafiły do naj-
bardziej potrzebujących. 

Zawieźli je społecznie mieszkańcy 
Żabiej Woli. Udało się zgromadzić 
bardzo wiele rzeczy codziennego 

użytku, ale też produktów żywno-
ściowych. Wszystko to na miejsce 
zwieźli: Mirosław Bieganowski, Da-
riusz Buczyński i Ryszard Wawruch.

Ludzie, którzy otrzymali tę pomoc 
byli wzruszeni i za nią dziękowali. 
Panowie nie po raz pierwszy wyru-
szyli z darami. Ryszard Wawruch 
kilka lat temu transportował dary 
do miejscowości pod Rzeszowem, 
Mirosław Bieganowski wspomina 
pomoc, jaką dowiózł mieszkańcom 
Sandomierza. JN

Udrażniają 
meliorację
Stanisław Folwarski, Krzysztof Sta-
siak i Bogdan Bęza są przedstawicie-
lami Zarządu Gminnej Spółki Wodnej  
w Żabiej Woli. Panowie pracują spo-
łecznie na potrzeby mieszkańców. 
Potrzeb jest wiele, pieniędzy wciąż 
nie wystarcza. Składka od 1 hektara  
w gminie Żabia Wola wynosi 20 złotych. 
-To ważne, by u nas nie było podto-
pień, tak jak ma to miejsce w kraju. 
Temu ma służyć nasza praca - podkre-
śla Stanisław Folwarski. 

Spółka zajmuje się konserwacją ro-
wów, urządzeń melioracyjnych. To 

trudne zadanie zwłaszcza, że teren 
jest podmokły. - Spełniamy jedną 
trzecią oczekiwań społecznych- sza-
cuje Pan Bogdan Bęza. Sam jest 
społecznikiem i sołtysem. Jak mówi, 
mijająca kadencja dla niego osobi-
ście i mieszkańców sołectwa była 
pozytywna. 

-To kadencja spełnionych marzeń- 
dodaje z uśmiechem sołtys. Udało się 
wiele zrobić. Ciągle mamy jeszcze dużo 
planów. Wśród zamierzeń - powsta-
nie drogi asfaltowej w ulicy Wiśniowej 
przez Lisówek do Zarąb, poprawa ulicy 
Działkowej w miejscowości Ojrzanów 
Towarzystwo. Sołtys wspomina też  
o gazyfikacji w Lisówku i budowie 
oświetlenia ulicznego. JN

Sportowcy 
wizytówką 
gminy
Przemek Brzeziński, Damian Cza-
plarski, Artur Kowalski, Michał Rusi-
nowski, Radosław Wieliński, Daniel 
Michalski, Stanisław Suchecki, Robert 
Borowski, Mariusz Tober i Andrzej 
Chomicki oraz gminne drużyny stali 
się wizytówką Żabiej Woli. Pomimo 
swoich zawodowych zajęć, znajdują 
czas, by spędzić go w gronie swoich 
przyjaciół, sportowców z boiska. Spo-
tykamy się - jak mówi Radosław Wie-
liński głównie na boisku sportowym – 
„Orliku” w Józefinie. Tam prowadzone 
są treningi. W jego drużynie trenuje 
do czternastu osób. 

Artur Kowalski przyznaje, że zaintere-
sowanie sportem jest spore, świadczy 
o tym frekwencja na boisku. Jego 

drużyna spotyka się w środy od go-
dziny 18 i w niedziele od godziny 17. 
Zawodnicy biorą udział w turniejach, 
jakich w gminie nie brakuje. Ostatnio 
zajęli trzecie miejsce w turnieju gmin-
nym i są na piątej pozycji w lidze. Do 
drużyny dołączają nowi zawodnicy. 

Warto wspomnieć też o unihokeju. 
Zawodnicy Marcina Łęckiego są roz-
poznawalni już pozą gminą. To za 
sprawą i talentu i ciężkiej pracy. Wal-
czą na zawodach powiatowych czy 
ogólnopolskich i to z sukcesami. 

Dużym wzmocnieniem dla drużyn 
stała się baza sportowa gminy, wspo-
mniany Orlik, pojawił się w zeszłym 
roku. Żabia Wola skorzystała z rządo-
wego projektu. Orlik w Józefinie był 
jednym z pierwszych tego typu bo-
isk na tym terenie. Dziś ćwiczą tutaj 
uczniowie szkół i dorośli mieszkańcy. 
Zainteresowanie tym obiektem jest 
bardzo duże. JN

Marcin Łęcki, który od 6 lat jest na-
uczycielem w Gimnazjum w Józefi-
nie, prowadzi drużynę unihokeja. 
Nagrodę dedykuje swoim uczniom. 
Młodzi ludzie poświęcają swój 
czas treningom i osiągają sukcesy. 
W 2009 – 2010 r. drużyna zajęła 
pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Warszawy, 1 miejsce dziewcząt  
i 2 miejsce chłopców w Powiatowych 
Zawodach Unihokeja, 2 miejsce 
w Międzypowiatowych Zawodach 
Unihokeja dziewcząt i 1 miejsce  
w Ogólnopolskim Wielkanocnym Tur-
nieju Unihokeja. Jak mówi Pan Mar-
cin kolejny rok przyniesie nowe suk-
cesy. Celem drużyny jest pierwsze 
miejsce w zawodach powiatowych  
i międzypowiatowych. 

Marcin Łęcki jest nauczycielem  
z powołania i pasji. Matka wyróżnio-

nego nauczyciela także jest nauczy-
cielem. To ona stała się dla niego 
inspiracją do wybrania takiej drogi 
zawodowej. JN

Marcin Łęcki, otrzymał nagrodę 
wójta gminy Żabia Wola
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- Kiedy „Lasek Żabiowolski” 
stanie się faktem?
- Najpierw teren Lasów Państwowych 
musiał przejść pod władanie gminy. 
Las ten gmina dostała w dzierżawę 
na 10 lat. Przedtem jednak Nadle-
śnictwo musiało dokonać wyrębów 
zarówno tzw. higienicznych, a więc 
pozbycie się drzew chorych lub za-
grożonych, a następnie – jak są-
dzę – wyrębu ekonomicznego tzn. 
wykorzystania dojrzałych, starych 
drzew, a na ich miejsce posadzenia 
nowych, czyli zastosowania praw 
gospodarki leśnej. Chcę podkreślić 
bardzo przyjazne nastawienie Nad-
leśnictwa Grójec i Nadleśniczego p. 
Piotra Kutery a także Dyrekcji Lasów 
w Radomiu, która przekazała kwotę 
2 tys. zł. na zainstalowanie tropów, 
czyli śladów zwierząt naszych lasów. 
Udostępniony teren porządkuje-
my. Zaczęliśmy udanie, z udziałem 
młodzieży z gimnazjum w Józefinie, 
a także grupy dorosłych. Potem 
przyszły deszcze, plaga komarów, 
wakacje i obecnie finalizujemy część 
wstępną – ustawienie ławek, tablic 
itp. Znaleźliśmy kilku sponsorów, 
mieszkańców gminy, liczymy na dal-

szych. Jednak o podstawową część 
kosztów wystarały się władze gmi-
ny z funduszy europejskich. Dzięki 
nim i obsłudze technicznej gminy 
zostanie zrobiony porządek. Staram 
się zachęcić innych do tego rodzaju 
prac.

- Czemu Pan to robi, jest Pan 
przecież mieszkańcem odległej 
wsi, nie będzie Pan przyjeżdżał 
tu na spacery?  
 - Rzeczywiście nie będę. Tym bar-
dziej, że mam własny rozległy teren. 
Chcę jednak coś zrobić dla gminy, 
dla innych. Po co? Jest przecież jakiś 
społeczny obowiązek. Nie tylko pła-
cenie podatku ( Jak się nie oburzać 
słuchając tych, co podatki płacą  
w Warszawie, a gminie stawiają wy-
górowane wymagania!), Czytałem 
kiedyś dużo i dyskutowałem o budo-
wie społeczeństwa obywatelskiego. 
Przykład amerykański był tak bardzo 
przekonujący, że stałem się orędow-
nikiem tej idei.

- Czy są chętni do działalności 
społecznej?
- Marzą mi się grupy ludzi, którzy 

chcą wspólnie coś zrobić. Są tacy 
ludzie, w Skułach, Żabiej Woli, Że-
lechowie i gdzie indziej. Ale są to na 
razie pojedyncze osoby. Wierzę, że 
będą to kiedyś liczne zespoły wolon-
tariuszy jednoczących się wokół do-
brych idei i pomysłów. Nie zupełnie 
mogę zrozumieć tych, którzy walczą 
o to by nie naruszyć ich interesów, 
choć są one sprzeczne z interesem 
społeczności gminy. Ci ludzie to nasz 
polski skansen. Istnieje on w całym 
kraju, plotkarski, zapiekły w złości 
do inaczej myślących. To spadko-
biercy dawnych pieniaczy sądowych 
w „sporach o miedzę”. Tracili majątki 
i twarze by postawić na swoim. Cóż, 
Gmina i ten bagaż musi dźwigać.

- Od jak dawna jest Pan miesz-
kańcem Gminy.
- Weekendowo poznawałem gminę 
od ponad 30 lat. Z przerwą na po-
nad 10- letni pobyt za granicą. Przed 
kilku laty przeniosłem się ze Starego 
Mokotowa w wiejskie zacisze. Mam 
skalę porównawczą i nawet parę 
zdjęć z tamtych czasów. I choć biedy 
i zaniedbania się nie fotografowało, 
to zmiany są ogromne i zasadnicze. 

Wystarczy zajrzeć do albumu rodzin 
z Żabiej Woli i wsi naszej gminy. 
- Władze gminy sprzyjają wolonta-
riuszom- społecznikom. Podkreślam 
to, bo odczułem to, gdy zgłosiłem 
się z jakimiś pomysłami. Dziś moż-
na rozerwać się przez chwilę, albo 
nieco dłużej pouczyć się ekologii na 
przykładzie żab – w Muzeum Żaby, 
przybliżyć sobie twórczość malarza 
tych ziem – Józefa Chełmońskiego 
oglądając wystawę w Domu Kultu-
ry.  Można będzie lada dzień przy-
siąść i spędzić trochę czasu w Lasku 
Żabiowolskim. Na wiosnę będzie on 
znacznie atrakcyjniejszy. W zana-
drzu mam jeszcze inne propozycje, 
ale musze znaleźć więcej społeczni-
ków.
Pozwoli Pani, że na zakończenie ja 
zadam Pani pytanie, jako człowiek 
dziennikarskiego pióra – Jak Pani to 
robi, że „Nasza Gmina” z kwartału 
na kwartał jest coraz lepsza, żywsza 
i ciekawsza?
- Skorzystam z prawa dzienni-
karzy do nieujawniania swoich 
sekretów.

Rozmawiała Justyna Napierała

O Lasku żabiowolskim i społeczeństwie obywatelskim 
z Andrzejem Jendrychem rozmawia Justyna Napierała

Warsztaty 
fotograficzne 
Od chwili, gdy cyfrowe aparaty foto-
graficzne zastąpiły drogie w utrzyma-
niu, analogowe kompakty, dostęp do 

fotografii stał się prosty. Niewiele osób 
potrafi jednak w pełni wykorzystać po-
siadany sprzęt, jak również obrobić i opu-
blikować zrobione przez siebie zdjęcie. 
Współczesne aparaty cyfrowe (również 
wbudowane w telefony komórkowe) ofe-
rują duże możliwości ustawień ręcznych,  
z których jednak wciąż korzysta niewie-
le osób. Z tego powodu serdecznie 
zapraszamy wszystkie dzieci i mło-
dzież do udziału w warsztatach 
fotograficznych, organizowanych 
przez Dom Kultury w Żabiej Woli. 
W trakcie trwania zajęć można 
zapoznać się nie tylko z budową  
i zasadami działania aparatów fo-

tograficznych, ale także nabrać 
niezbędnego doświadczenia i oby-
cia w posługiwaniu się różnymi 
rodzajami aparatów. Szczegóły  
w Domu Kultury Żabiej Woli. 

Janusz Wojtan

Warsztaty 
Filcowania  
Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież (10-20 lat), dziewczyny i chłopa-
ków na cotygodniowe zajęcia z filco-
wania metodą na mokro i sucho, które 
odbywają w każda środę w godzinach 
16.00 - 18.00 się w Domu Kultury  
w Żabiej Woli. 

Podczas warsztatów tworzymy m.in.: 
biżuterie (kolczyki, naszyjniki, branso-
letki), etui, saszetki, torebeczki, breloki, 
ozdoby, kwiaty, dredy, zwierzaki, i wie-

le fajnych Waszych pomysłów. Zajęcia 
prowadzi instruktor rzemiosła arty-
stycznego- Karolina Zaremba.

Zapisy przyjmowane są w Domu Kultu-
ry lub pod numerem (46) 857-82-60
Przyjdźcie - wełna naprawdę NIE gryzie 
:-) :-)

Święto 
Pieczonego 
Ziemniaka 2010
 
W słoneczny wtorek, 24.09.2010 roku 
członkowie Klubu Seniora zebrali się 
w Domu Kultury w Żabiej Woli, aby 
wspólnie świętować nadejście jesie-
ni – czasu tradycyjnie związanego 
z wykopkami i smakiem pieczonych 
ziemniaków. Spotkanie przebiegło  
w niezwykle uroczystym tonie – przy-
czyną tego był fakt, iż Seniorzy mieli 
okazję zobaczyć się po raz pierwszy 
po wakacyjnej przerwie oraz imieni-
ny Stefana Rusinowskiego, Przewod-
niczącego Klubu Seniora.
 
Przy przygotowanych przez pracow-
ników Domu Kultury w Żabiej Woli 
potrawach z ziemniaków oraz tra-
dycyjnej „małej czarnej” spotkanie 
biegło bardzo szybko. Po wakacyjnej 
przerwie było o czym dyskutować, 
a dobra muzyka wprawiała gości  
w jeszcze lepszy humor. 

Janusz Wojtan

Wzorem lat ubiegłych, w tym roku 
również OSP Skuły zorganizowała 
Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
dla członków Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Obóz odbył się w Domu 
Formacyjno – Rekolekcyjnym Diecezji 
Łowickiej "OSTOJA” w Spale w dniach 
02-14.08.2010 r.

W tym roku obóz przebiegał pod ha-
słem „Dobra zabawa i aktywny wypo-
czynek”. Wzięło w nim udział 35 osób, 
w tym również z poza MDP. Oprócz nie-
zliczonej ilości zabaw i gier dla uczest-
ników zorganizowano ćwiczenia typowo 
pożarnicze. Dodatkową atrakcją był 
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 
gdzie korzystali oni z basenu. Kolejny 
raz pogoda dopisała, wszyscy wrócili 
zadowoleni i już umawiają się na kolej-
ny wyjazd za rok. 
Izabela Świdlicka.

Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy z OSP Skuły


