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Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli

W związku z kanoniczną wizytacją Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
ZNMP w Żelechowie w dniu 12.06.2008r. do parafii przybył Prymas Józef Glemp. 
Mieszkańcy uroczyście witali dostojnego Gościa w Żabiej Woli

W ubiegłym roku w  zmodernizowanym  
Gminnym Centrum Zdrowia w Żabiej Woli, 
utworzony został punkt rehabilitacji profi-
laktyczno-leczniczej. Zrealizowanie projektu  
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W tym numerze...

z udziałem funduszy europejskich  przepro-
wadzano  z myślą o naszych mieszkańcach 
by można było im pomóc  w schorzeniach  
układu ruchowego.  Do tej pory z zabiegów 
punktu skorzystało  już ok. 500 osób.  

Liczba pacjentów  powoduje „kolejkę”  do 
rehabilitacji. Dlatego czeka się około miesią-
ca na skorzystanie z zabiegów.  Zalecana jest 
terapia ruchowa (kinezyterapia)  lub zabie-
gi z zakresu fizykoterapii. Przeprowadzone  
pod kontrolą  specjalistów rehabilitantów są 
dużą  pomocą - podnoszą kondycję zdro-

Dbajmy o zdrowie

  Nr 6/2008, 

Czerwiec 2008 r.    

Ukazuje się na terenie Gminy Żabia Wola

Nakład 2000 szt., egzemplarz bezpłatny
  

Dzień Matki w Domu Kultury był w tym 
roku dniem szczególnym. W ostatni wtorek 
maja zostali tu zaproszeni wszyscy członko-
wie Klubu Seniora, aby wspólnie świętować 
tę jakże wzniosłą uroczystość.

Na spotkanie przybyła również 
p. Halina Wawruch, wójt gminy Żabia Wola, 
aby – doceniając ogromny wkład matek 
w wychowanie swoich dzieci, dziś dorosłych 
już mieszkańców gminy – osobiście 
podziękować za trud opieki i (oprócz 
życzeń) w imieniu władz gminy obdarować 
wszystkich członków Klubu Seniora 
drobnymi upominkami.

Podczas spotkania nie zabrakło nie tyl-
ko życzeń, ale również wzruszeń i łez… Łzy 
widoczne były na twarzach naszych Mam 

w chwili, gdy przewodniczący klubu recyto-
wał piękne wiersze, dla nich właśnie prze-
znaczone. Święto uświetnił również koncert 
zaproszonych specjalnie na tę okazję dzieci, 
grających na instrumentach klawiszowych. 

Krótkie biesiadowanie „przy ciastku 
i filiżance kawy” zakończyło tegoroczne 
obchody Dnia Matki w Klubie Seniora. Z całą 
pewnością były to jednak chwile szczególne, 
wszak szczególnym osobom były one 
poświęcone… 

Danuta Wiczuk- Nowajczyk

Nasze kochane Mamy...

wotną. Zdrowie jest najwyższym dobrem 
każdego człowieka. 

Zachęcamy  mieszkańców naszej gmi-
ny do   korzystania   z oferowanych nieod-
płatnych zabiegów  w  zakresie kinezytera-
pii i fizykoterapii. Przypominamy że należy 
mieć  ze sobą skierowanie wystawione przez 
lekarza.

Agnieszka Karkulak



2 NASZA GMINA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 6/2008

Do chwili obecnej nie zostały ogłoszone 
żadne terminy naboru wniosków na okres 
programowy 2007-2013 przez Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia, której funkcję 
pełni Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych. Materiały dotyczące 
aplikowania o środki z Funduszy Struktu-
ralnych oczekują na zatwierdzenie i znaj-
dują się obecnie na etapie konsultacji mię-
dzyresortowych.  

W momencie ogłoszenia terminów na-
boru wniosków Gmina Żabia Wola będzie 
występowała o dofinansowanie na nastę-
pujące zadnia inwestycyjne:

INFRASTRUKTURA DROGOWA

1.Przebudowa drogi gminnej nr 150603W 
na odcinku Skuły-Grzegorzewice. 

Przebudowa drogi ma na celu bitumiczne 
utwardzenie nawierzchni jezdni istniejącej 
drogi gruntowej o długości L=1964,87 m. 
W ramach projektu zostanie wykonane tak-
że odwodnienie powierzchniowe. 

2.Przebudowa drogi gminnej 
nr  150601W na odcinku Żabia Wola-Żele-
chów oraz przebudowa drogi gminnej Ża-
bia Wola - Zalesie - Musuły - II etap. 

Przebudowa drogi gminnej nr 150601W 
relacji Żabia Wola-Żelechów, ma doprowa-
dzić do utwardzenia betonem asfaltowym 
nawierzchni jezdni istniejącej drogi grun-
towej o długości L=2900,85 m. 

Przebudowa drogi gminnej Żabia Wola 
- Zalesie - Musuły ma polegać na remon-
cie i doprowadzeniu do poszerzenia jezdni 
istniejącej drogi o nawierzchni asfaltowej 
na odcinku o długości L=2230,00 m, od 
miejscowości Zalesie do granic gminy w 
Musułach. Projekt obejmuje swoim zakre-
sem wykonanie: 
remontu i poszerzenia jezdni do szero-• 
kości 5 m, 
obustronnych poboczy po 0,75 m, • 
wjazdów na posesje prywatne, • 
zjazdów na drogi gruntowe, • 
pod wszystkimi wjazdami i zjazdami • 
przepustów rurowych, leżących w ciągu 
rowów (prace porządkowe rowów). 

Na w/w zadania inwestycyjne Gmina 
Żabia Wola będzie ubiegała się o środ-
ki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego, Priorytet III - Regionalny 
system transportowy, Działanie 3.1 - In-
frastruktura drogowa.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

„Kompleksowe uregulowanie zaopa-
trzenia w wodę - budowa sieci wodo-
ciągowej na terenie Gminy Żabia Wola 
i ujęcia wody w miejscowości Musuły”

Projekt będzie polegał na:

budowie sieci wodociągowej w miejsco-• 
wościach: Władysławów, Zalesie, Sie-
strzeń, Pieńki Słubickie, Słubica Wieś, 
Słubica B, Słubica Dobra, Bolesławek, 
Bartoszówka, Skuły, Lasek, Piotrkowice, 
Oddział, Bieniewiec, Grzymek, Kaleń To-
warzystwo, Lisówek, Zaręby, Żelechów, 
Petrykozy, Redlanka, Piotrkowice, Nowa 
Bukówka, Stara Bukówka. 
przejściu wodociągu pod drogą krajową • 
nr 8 w miejscowości Siestrzeń i Oddział. 
budowie ujęcia wody w miejscowości Mu-• 
suły. 
 
Na planowane do realizacji zadanie in-

westycyjne będziemy ubiegali się o uzyska-
nie dofinansowania ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego, 
Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 - 
Gospodarka wodno-ściekowa.

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA 
EDUKACJI

Budowa przedszkola gminnego w Żabiej 
Woli 

Gmina Żabia Wola będzie występowała 
o środki z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach  RPO WM 
- Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, Priorytet 
VII - Tworzenie i poprawa warunków dla 
rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 
- Infrastruktura służąca edukacji. 

INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA 
OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA

Gminne Centrum Zdrowia - moderni-
zacja istniejącego obiektu ochrony zdro-

wia w Żabiej Woli, która będzie polegała 
na zaadaptowaniu pozostałych pomiesz-
czeń na cele medyczne i rehabilitacyjne, 
wymianie instalacji c.o., oraz modernizacji 
kotłowni. 

Na planowane do realizacji zadanie in-
westycyjne Gmina Żabia Wola będzie ubie-
gała się o uzyskanie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego, Priorytet VII - Tworzenie 
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału 
ludzkiego, Działanie 7.1 - Infrastruktura 
służąca ochronie zdrowia i życia.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I 
SPORTOWA

1.Budowa Centrum Wsi w miejscowości 
Żelechów. 

2.Budowa Centrum Wsi w miejscowości 
Bartoszówka - II etap. 

W przypadku tych dwóch inwestycji, 
w zależności od wartości kosztorysowej, 
Gmina będzie aplikowała o środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW - Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich lub z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 
- Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego.

Urząd Gminy jest w trakcie opracowywa-
nia i zatwierdzania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej w/w inwestycji a także 
prowadzi działania administracyjne zwią-
zane z przygotowaniem dokumentacji 
aplikacyjnej. 

Sporządzono Strategię Zrównoważone-
go Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2020r. 
i Wieloletni Plan Inwestycyjny, które zosta-
ły zatwierdzone uchwałami Rady Gminy. 
Ponadto opracowano Studia Wykonalności 
Inwestycji. 

Obecnie  kompletowana jest pozosta-
ła dokumentacja niezbędna do złożenia 
wniosków o dofinansowanie ze środków 
Funduszy Strukturalnych.

Elżbieta Jankowska

Zadania inwestycyjne
Zadania inwestycyjne, na realizację których Gmina Żabia 
Wola będzie się starała o dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych w latach 2007-2013.
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Wójt Gminy wykonując Uchwałę Rady 
Gminy Żabia Wola  podpisał porozumienie 
międzygminne dotyczące realizacji projektu 
stworzenia Lokalnej Grupy Działania  z gmi-
nami Baranów, Teresin, Radziejowice, Gro-
dzisk Mazowiecki  i Mszczonów.  W skład 
LGD wchodzą partnerzy sektora gospodar-
czego, społecznego i publicznego. Sektor 
publiczny stanowią przedstawiciele  samo-
rządów gminnych. W maju odbyło się zebra-
nie założycielskie powołano Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmoń-
skiego”. Powołano władze Stowarzyszenia – 
Radę, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

Poniższe  wystąpienie Prezesa Stowarzy-
szenia Pana Witolda Czuksanowa, zachęca 
mieszkańców gminy do aktywnego działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności. 

Agnieszka Karkulak

Unia Europejska ma swoje blaski i cienie.  
Wszyscy to wiedzą i często narzekają, że 
to bardzo  bezwładna i zbiurokratyzowana 
organizacja. Jednak z drugiej strony trzeba 
przyznać: zawsze działa według ustalonego 
planu i konsekwentnie realizuje to, co po-
stanowiono.

Jedna z ostatnich, bardzo ważnych decyzji 
jest taka, że od 2007 roku w krajach człon-
kowskich ruszyła realizacja długo dyskuto-
wanego, uzgadnianego i wykłócanego planu 
zwanego budżetem, a w nim - programów 
pomocowych. 

Na jego podstawie w Polsce powstała 
Narodowa Strategia Spójności , obejmująca 
różne krajowe programy pomocowe, oraz 
Regionalne Programy Operacyjne dla każ-
dego województwa. Mają one obowiązywać 
do 2013 roku, chociaż w rzeczywistości dwa 
lata dłużej, ponieważ trzynasty rok 21. stu-
lecia jest graniczną datą rozpoczęcia reali-
zacji projektów. 

Powinny być one ukończone w ciągu 
dwóch lat. 

A teraz pytanie: kto wie co będzie za 7 
lat?

W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do 
doraźnej improwizacji, a ta nieznośna Unia 
każe nam powiedzieć, co chcemy osiągnąć w 
odległej perspektywie! Nie oceniałbym jed-
nak tego jak fanaberii, tylko raczej jako ro-
dzaj wyzwania. Jesteśmy przecież narodem 
zaradnym i pomysłowym więc sądzę, że i 
planowanie nas nie przerośnie, oczywiście 
jeśli pokonamy własne przyzwyczajenia.  

Teraz przyjrzyjmy się bliżej jednemu z ta-
kich programów pomocowych, który nas, 
mieszkańców wsi , powinien najbardziej za-
interesować. Oto Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich /PROW/ na lata 2007-2013. 
Jak w każdym unijnym planie, zgodnie z  wy-
mogami biurokracji wszystko zostało opisa-
ne typowym bełkotem. Przeciętny zjadacz 
chleba jest w stanie cokolwiek z niego zro-
zumieć dopiero przy trzecim czy czwartym 
czytaniu. Z drugiej strony dokument ma na 
tyle przejrzystą strukturę /można go znaleźć 
na stronie internetowej Ministerstwa Rolni-
ctwa www.minrol.gov.pl /, że bez większego 
wysiłku dostrzeżemy, iż program składa się 
z czterech osi, czyli działań, które mają być 
wspierane przez najbliższych 5-7 lat. Dwie 
pierwsze są związane na działania w rol-
nictwie i leśnictwie i zostały przeznaczone 
raczej dla tych terenów, które z taką dzia-
łalnością wiążą swoją przyszłość. Oś trzecia 
i czwarta jednak, obejmuje działania, które 
mają różnicować zajęcia mieszkańców wsi.  
Mądry urzędnik  zrozumiał, że mogą oni nie 
tylko zajmować się uprawą kawałka ziemi, 
która nie przynosi zadowalających docho-
dów, albo oczekiwaniem na zasiłek, ale na 
przykład agroturystyką, robieniem domo-
wych przetworów na sprzedaż, szeroko po-
jętą działalnością kulturalną, sportową i tym 
wszystkim,  co kochani urzędnicy nazywają 
właśnie różnicowaniem działalności. Z tych 
dwóch osi, ta oznaczona numerem trzecim: 
„Jakość życia na obszarach wiejskich i róż-
nicowanie gospodarki wiejskiej” obejmuje 

Leader 
w gminach Baranów Mszczonów Grodzisk

Mazowiecki
Żabia WolaTeresinRadziejowice

naprawdę znaczne środki, z których grze-
chem byłoby nie skorzystać. Nas jednak, 
skromnych mieszkańców polski gminnej, 
którzy tylko w niej mieszkamy, a nie mamy 
gospodarstw,  najbardziej powinien zainte-
resować punkt czwarty oznaczony tajemni-
czo brzmiącym hasłem: „Leader”.

Ci wszyscy, którzy mieli styczność z an-
gielszczyzną zupełnie poprawnie rozumieją 
jego znaczenie i przesłanie. Wielu jednak 
zapewne pierwszy raz o tym słyszy. 

W tzw. starej Unii „Leader” to normalka. 
Bawią się w to od kilkunastu lat i odnoszą 
sukcesy.

Mechanizm jest taki: mamy zapaleńca, 
albo nawet i grupę ludzi z głowami pełny-
mi pomysłów, ochotą do pracy i mnóstwem 
energii, którą chcą zużyć na to, by rozruszać 
wieś pogrążoną w błogim maraźmie. Jedy-
ny problem polega na tym, że brakuje kasy, 
a pieniądze jak wiadomo też są potrzebne. 
Właśnie od tego jest program Leader, by po-
móc i dać coś na rozruch. 

Nominalnie to niewiele /w Polsce na tzw. 
„Małe projekty” przewiduje się do 25 tysięcy 
PLN/, ale jak się okazuje to niekiedy wystar-
czy.  Bo gdy zaczyna się dziać w jednej wsi, 
to sąsiednie podchwytują pomysły, a i czasa-
mi włączają się do działania.  Z czasem na-
prawdę rodzą się coraz lepsze pomysły, 
i najważniejsze: znajdują się ludzie, którzy 
potrafią je zrealizować. Bo to właśnie ludzie 
są w Leaderze najważniejsi. Oni decydują na 
co chcą robić i najlepiej wiedzą jak wydawać 
na to pieniądze.

 A ten ludzki motor zasilony szeleszczą-
cymi banknotami naprawdę wiele potrafi 
zdziałać. 

Znacznie więcej niż nominały na pienią-
dzach.

 Oto bowiem powstają tysiące kilometrów 
rowerowych ścieżek, szlaki konne i piesze. 

Nieużytki, bagna czy  mokradła zmieniają 
się w mekkę dla miłośników ptactwa i stor-
czyków. Zaśmiecone jeziorka i brzegi rzek 
przyciągają ludzi spragnionych ciszy i spo-
koju. Powstają mapy i przewodniki dla tu-
rystów, chroni się tradycje kulturalną, także 
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Absolutorium jest instytucją służącą 
do sprawowania przez organ stanowią-
cy jednostki samorządu terytorialnego 
kontroli nad wykonaniem budżetu przez 
organ wykonawczy 

W dniu 29 kwietnia 2008 roku w 
Domu Kultury w Żabiej Woli odby-
ła się XVI Sesja Rady Gminy Żabia Wola.  
Halina Wawruch –Wójt Gminy przedłożyła 
Radzie sprawozdanie z wykonania budże-
tu za 2007 r. Prawidłowość wykonania bu-
dżetu gminy została pozytywnie oceniona 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

Absolutorium dla Wójta
Po przedstawionych sprawozdaniach 

Rada Gminy Żabia Wola jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Żabia Wola.  
Pani Halina Wawruch – Wójt Gminy podzię-
kowała wszystkim radnym, pracownikom 
urzędu gminy, pracownikom jednostek 
organizacyjnych, sołtysom za udzielo-
ną pomoc w realizacji zadań zawartych w 
uchwale budżetowej.

                                                   
Krystyna Grabowska 

tę związaną z tym, co najbliższe naszemu 
podniebieniu. 

Co mi po mapie mojego terenu? Może ktoś 
zapytać. 

Odpowiedź brzmi:  ta mapa jest dla tu-
rystów, a oni przecież muszą gdzieś spać, 
jeść, robić zakupy, zbierać pamiątki, spę-
dzać czas. To oznacza dopływ środków, 
które można inwestować. I to działa! Leader 
został doceniony w wielu krajach europej-
skich, z których najlepszymi przykładami 
jest  Irlandia, Anglia, Finlandia i Włochy, a od 
2004 roku także w Polsce mamy Leaderów.  
Dopiero zaczynamy ale myślę, że ta nasza 
prowincja to taki nieoszlifowany diament.  
Jeszcze niedostatecznie błyszczy i nie przy-
ciąga, a może i powinien.

Polski Leader realizowany w latach 
2004-2006 miał charakter pilotażowy. Udo-
wodnił, że mamy w kraju ogromny ludzki 
i przyrodniczy potencjał nie tylko w popu-
larnych rejonach takich jak góry i Mazury, 
ale i w obszarach powszechnie  uważanych 
za  mało atrakcyjne.  Wyniki tego ekspery-
mentu są na tyle obiecujące, że tylko głupiec 
machnąłby na nie ręką. Leaderzy w Polsce są 
i naprawdę działają. Powoli przedefiniowują 
znaczenie słowa „prowincja”. 

Więc pomyśl Kochany Czytelniku czy 
może w Tobie nie tkwią przypadkiem zalążki 
Leadera? 

Może masz pomysły i chęć do działania? 
To co jest na wagę złota może powstać pod-
czas pogawędki z sąsiadem,  grillowania 
w ogródku, jazdy samochodem…. Każda 
twórcza myśl jest cenna, nawet ta pozor-
nie śmieszna, zbywana uśmiechem, albo 
machnięciem ręki. Nie marnuj jej, podziel 
się z nami tym, co chciałbyś robić. Przecież 
Leaderem nikt się nie rodzi. Jeśli masz po-
mysł i go zrealizujesz, z pewnością zosta-
niesz uznany przywódcą. Chyba, że wolisz, 
by inni podpatrywali jak to zrobiłeś, jak Ci 
się udało?

Dobry pomysł to tylko początek. By zdo-
być dofinansowanie trzeba go jeszcze odpo-
wiednio ubrać, przepuścić przez magiel biu-
rokracji, która jest tą ciemniejszą stroną Unii. 
Ale może wspólnie jakoś pokonamy kłody! 

Między innymi po to, w maju 2008 roku 
powołaliśmy w Żabiej Woli stowarzyszenie 
– Lokalną Grupę Działania  „Ziemia 
Chełmońskiego”/w skrócie LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”/.  Zaczyna ono działać na 
terenie gmin: Mszczonów, Radziejowice, 
Teresin, Baranów, Żabia Wola i Grodzisk 
Mazowiecki /bez miasta, w którym z 
powodu zbyt dużej  liczby mieszkańców 
projekty w ramach osi Leader nie mogą być 
realizowane/. Łączy nas chęć do pracy, dobra 
atmosfera, a także wspaniałe krajobrazy 
uwiecznione i spopularyzowane przez 
wielkiego Józefa Chełmońskiego. Wierzę, 
że mieszkają tu ludzie, którzy podobnie 
do niego postrzegają piękno naszych pól, 
lasów, rzeczek, grusz na miedzach, stawów 
i łąk. Wiedzą, że to szansa i kapitał, który 
powinniśmy umiejętnie wykorzystać, by żyło 

nam się lepiej. Bo w Leaderze gra idzie o to, 
by najpierw rozruszać i zachęcić do działania 
lokalną społeczność, a następnie przyciągać 
do siebie innych. Może mieszkańców 
Warszawy i innych mazowieckich miast, 
wszystkich Polaków, a czasem i gości 
z zagranicy? Tej myśli nie zbywam 
machnięciem ręki. Sądzę, że to możliwe, bo 
naprawdę żyjemy w wyjątkowym miejscu. 
Jeszcze głośno o tym nie mówimy, ale jeśli 
wkrótce nie zaczniemy - nikt się o nas nie 
dowie.

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działa-
nia /LGD/ Ziemia Chełmońskiego” czeka 
na wszystkich pomysłowych, energicznych, 
twórczych ludzi, organizacje społeczne, 
biznesmenów. Obiecuję: każdy zostanie 
życzliwie wysłuchany, znajdzie się dla niego 
trochę społecznej pracy, słowa otuchy i po-
moc merytoryczna w realizacji projektu. No 
a w przyszłości, gdy już zostaniemy wpisa-
ni do Krajowego Rejestru Sądowego i ruszą 
środki przeznaczone na Leadera – także po-
moc finansową.

Wymieniam te wszystkie atuty w nieprzy-
padkowej kolejności. Wprawdzie według 
wstępnej oceny na teren działania „LGD 
Ziemia Chełmońskiego” może przypaść do 
2013 roku nawet 6-7 milionów złotych, to 
jednak najważniejsze wcale nie są pieniądze. 
One maja sens jedynie wtedy, gdy będą dą-
żyć do celu. A jest nim pobudzenie aktywno-
ści mieszkańców.

W tej chwili stowarzyszenie jest w trakcie 
rejestracji. Oczekujemy na wpis do KRS, ale 
równocześnie pracujemy nad przygotowa-
niem Lokalnej Strategii Rozwoju. To bardzo 
ważny dokument, wręcz kluczowy. Będzie 
określał, co w ramach Leadera zostanie u nas 
realizowane.  Tak jak napisałem na początku: 
Unia daje pieniądze, ale oczekuje, że się jej 
powie i to na papierze: co za nie powstanie. 

I nie za rok czy sześć miesięcy. Musimy 
zaplanować wydatki na wiele lat, obmyślić 
strategię. 

Trudne? Wierzę w to, że nie zabraknie 
pomysłów. I że sztab będzie kipiał od twór-
czych dyskusji.

Pomysły mogą dotyczyć inwestycji zwią-
zanych z turystyką, rekreacją, integracją lo-
kalnych społeczności, naszym dziedzictwem 
kulturalnym i kulinarnym. A może będziemy 
chcieli znaleźć następcę wielkiego Chełmoń-
skiego?  Minęło już prawie 100 lat, a nasze 
krajobrazy wciąż są piękne, tylko kto o tym 
wie, przecież tak nieliczni je uwieczniają…

Marzę o tym, by stowarzyszenie prze-
bierało w  ciekawych pomysłach i śmiałych 
projektach zgłaszanych przez Leaderów. By 
powstała z nich przemyślana, dobra Lokalna 
Strategia Rozwoju. 

Tylko wtedy będzie uzasadniona nadzieja, 
że Mazowiecki Urząd Marszałkowski, który 
został powołany do oceny tych planów uzna, 
że ten nasz dokument naprawdę jest wart 
Unijnych pieniędzy.

Wszyscy pomysłowi, rzutcy, otwarci na 
idee i chętni do działania mogą liczyć na po-
moc na terenie swoich gmin:

Baranów
Grodzisk Mazowiecki
Mszczonów
Radziejowice
Teresin
Żabia Wola
…i piszący te słowa Witold Czuksanow
(wczuksanow@wp.pl).

Zostałem wybrany przewodniczącym Za-
rządu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Dzia-
łania Ziemia Chełmońskiego”.  Postaram 
się, by powstały warunki dla naszych miej-
scowych Leaderów.  Wkrótce uruchomimy 
stronę internetową i biuro, które będzie się 
mieściło w Żabiej Woli. To, mam nadzie-
ję – niedługo. Tymczasem bardzo proszę 
o maile od wszystkich, którzy chcieliby zo-
stać członkami stowarzyszenia „LGD Ziemia 
Chełmońskiego” i mają pomysły warte wpi-
sania do naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Jeśli się ją uda zrealizować, to mogę zaryzy-
kować twierdzenie, że za 7 lat będzie nam 
się na tej Ziemi Chełmońskiego żyło lepiej, 
sympatyczniej i dostatniej.

Pozdrawiam  
Witold Czuksanow 
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Radni podjęli uchwały
W czasie sesji radni pod-
jęli uchwały:
 

- w sprawie wprowadzenia programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie Gminy Żabia Wola.

Uchwała ma zastosowanie w stosun-
ku do zwierząt domowych, to jest psów 
i  otów przebywających w granicach ad-
ministracyjnych Gminy.
Celem uchwały jest:
- zapobieganie bezdomności psów 

i kotów;
- ograniczenie niekontrolowanego 

rozrodu domowych psów i kotów;
- edukacja społeczna w zakresie obo-

wiązków spoczywających na właścicie-
lach domowych psów i kotów;
-promowanie prawidłowych postaw 

i zachowań człowieka w stosunku do 
zwierząt.

- w sprawie przyjęcia regulami-
nu przyznawania dofinansowania 
ze środków  Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej osobom  fizycznym na usu-
wanie i utylizację odpadów niebez-
piecznych, zawierających  azbest, 
pochodzących z budynków.

Rada Gminy przyjęła regulamin przy-
znawania dofinansowania ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej osobom  
na usuwanie i utylizację odpadów nie-
bezpiecznych, zawierających azbest. 
Celem regulaminu jest stworzenie 
mieszkańcom możliwości usunięcia 
i  unieszkodliwienia w sposób bezpiecz-
ny dla zdrowia ludzi i dla środowiska 
wyrobów zawierających azbest. Pełny 
tekst regulaminu zostanie zamieszczo-
ny w kolejnym wydaniu informatora. 

- w sprawie wyrażenia zgody na rea-
lizację przez Gminny Ośrodek   Pomo-
cy Społecznej w Żabiej Woli  Projektu  
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 
Poddziałanie  7.1.1

Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki  2007 -2013 (zatwierdzonego przez 
Komisję Europejską w dniu 28 września 
2007 roku) zawiera Priorytet VII – Pro-
mocja Integracji   Społecznej, jest pro-
jektem systemowym w zakresie rozwoju 
i upowszechniania aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany będzie po uzyska-
niu środków finansowych przez Gminny 
Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żabiej 
Woli przy współpracy z Urzędem Gminy 

w Żabiej Woli, Domem Kultury w Żabiej 
Woli oraz szkołami z terenu naszej Gmi-
ny.

Cele działań wynikają z diagnozy Gmi-
ny Żabia Wola, są zgodne z założeniami 
zawartymi w Gminnej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Gminy 
Żabia Wola i Gminnej Profilaktyki Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na 2008 rok.

Projekt wraz ze swoimi zadaniami wpi-
suje się w Plan Rozwoju Lokalnego Gmi-
ny Żabia Wola na lata 2004 – 2013. W 
swojej konstrukcji merytorycznej jest 
tożsamy z założeniami Narodowego 
Programu Profilaktyki i Rozwoju Proble-
mów Alkoholowych  i zgodny z Krajowym 
Programem Przeciwdziałania Narkoma-
nii. Działania zaplanowane w Projekcie 
adresowane są do młodych ludzi Gminy 
Żabia Wola zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Projekt jest próbą odpowiedzi na po-
wszechnie stawiane pytanie, jak obudzić 
aktywność społeczną, aby ludzie podej-
mowali zbiorowe działania w ramach 
wspólnoty lokalnej.

W związku z powyższym zachodziła 
potrzeba podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żabiej Woli Projektu pt. ”Zapobieganie 
Zagrożeniu Wykluczania Społecznego 
Młodzieży Gminy Żabia Wola”.

Wniosek o dofinansowanie pomyślnie 
przeszedł etap oceny formalnej i zostanie 
przekazany do oceny merytorycznej 
dokonywanej przez Komisję  oceny 
projektów, o czym zawiadomiła 
Pani Agnieszka Rypińska, Dyrektor 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych.

- w sprawie zaliczenia dróg do kate-
gorii dróg gminnych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych nałożyła na gminy 
obowiązek zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych dróg o znaczeniu lokalnym, 
nie zaliczonych do innych katego-
rii, a stanowiących uzupełniającą sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom 
z wyłączeniem dróg wewnętrznych.  

Drogą publiczną jest droga zaliczona 
na podstawie ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych do 
jednej z kategorii dróg, z której może 
korzystać każdy, zgodnie z jej prze-
znaczeniem, z ograniczeniami i wy-
jątkami określonymi w tej ustawie 
lub innych przepisach szczególnych. 

Za drogę w rozumieniu przepisów usta-
wy o drogach publicznych ustawodawca 
uznał wydzielony pas terenu, przezna-
czony do ruchu lub postoju pojazdu oraz 
do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego 
ciągu obiektami inżynierskimi, placami, 
zatokami postojowymi oraz znajdujący-
mi się w wydzielonym pasie terenu chod-
nikami, ścieżkami rowerowymi, drogami 
zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz 
urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
Atrybutami drogi publicznej są zatem 
następujące elementy, które muszą za-
istnieć łącznie:
 

- wydzielona część powierzchni ziem-
skiej spełniająca funkcję drogi, 
- zaliczenie do jednej z kategorii dróg 
publicznych, 
- powszechny dostęp, ograniczony 
tylko przepisami prawa. 
Poszczególne klasy dróg posiadają 
ściśle określone szerokości w liniach 
rozgraniczających.
Ponadto od dnia 1 stycznia 1999 r. kate-

goria drogi publicznej może być nadana 
tylko takiej drodze ( w takich granicach ), 
która zajmuje nieruchomość stanowiącą 
własność publiczną, nieobciążoną pra-
wem użytkowania wieczystego na rzecz 
jakiegokolwiek innego podmiotu. 

Zaliczenie drogi do określonej kate-
gorii drogi publicznej może ponadto 
nastąpić tylko odpowiednio do faktu, 
który z podmiotów publicznoprawnych 
jest właścicielem nieruchomości zajętej 
przez daną drogę. Są to drogi o znacze-
niu lokalnym stanowiące uzupełniającą 
sieć dróg służących miejscowym po-
trzebom komunikacyjnym. Do katego-
rii drogi gminnej mogą być zaliczone 
tylko drogi przebiegające przez nieru-
chomości stanowiące własność gminną. 

Zgodnie z powyższym drogi gminne 
stanowią własność gminy.
 

Zarząd Powiatu Grodziskiego  w dniu 
2 kwietnia 2008 r. podjął Uchwałę 
Nr 198/2008 w sprawie wydania opi-
nii o zaliczeniu dróg na terenie Gminy 
Żabia Wola do kategorii dróg gminnych  
Rada Gminy w Żabiej Woli podjętą w dniu 
29 kwietnia 2008r. Uchwałą  zaliczyła 
drogi do kategorii dróg gminnych  w na-
stępujących  miejscowościach  Kaleń  ul. 
Makowa, Bukówka ul. Rumiankowa Nowa, 
Osowiec ul. Szkolna, Osowiec ul. Dębo-
wa, Musuły ul. Folwarczna, Ojrzanów ul. 
Kresowa,  Żelechów ul. Kościelna, Sie-
strzeń ul. Rozalińska, Kaleń ul.Fiołkowa, 
Jastrzębnik ul. Pszeniczna,  ul. Skrajna, 
Żelechów ul. Jastrzębska. 

Krystyna Grabowska
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Szóstego maja bieżącego roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli obchodziła 
jubileusz 50 – lecia istnienia i działalności… 
Uroczystość ta zgromadziła ludzi związanych 
z kulturą i czytelnictwem (m. in. Wojciecha 
Siemiona – znanego aktora i miłośnika dobrych 
książek oraz Krzysztofa Kotowskiego – pisarza 
mieszkającego na terenie naszej gminy), 
osoby przez pięćdziesiąt lat opiekujące się 
naszą biblioteką, władze powiatu i gminy 
Żabia Wola, dyrektorów i uczniów szkół naszej 
gminy oraz wielu zwolenników dobrej książki, 
zamieszkałych w naszych okolicach. 

Historia biblioteki na terenie naszej gminy to 
nieco więcej niż pół wieku. Niestety, wszystkie 
dokumenty, które mogłyby to poświadczyć, 
zaginęły lub zostały zniszczone. Opierając się 
na posiadanej przez nas dokumentacji inwen-
tarzowej – powstanie biblioteki na terenie na-
szej gminy datujemy na 1958 rok. W tym roku 
została bowiem zakupiona pierwsza książka, 
której opis znalazł się w naszej dokumentacji.

Przez lata zmieniali się opiekunowie biblio-
teki, zmieniały się również miejsca, w których 
była ona umieszczana. Jej siedzibą była zarów-
no piwnica Urzędu Gminy w Żabiej Woli, pokój 
w prywatnym domu, jak również sala w odre-
staurowanym dworku. W 1968 roku swą dzia-
łalność rozpoczęły filie w Słubicy, Bartoszówce 
i Ojrzanowie. Placówka wielokrotnie była rów-
nież zamykana przez władze, które nie chciały 
dopuścić do rozpowszechniania czytelnictwa 
w okolicy. Okres spokoju w dziejach naszej 
placówki rozpoczął się z chwilą przeniesie-
nia jej do Domu Kultury w Żabiej Woli, gdzie, 
dzięki ogromnemu wkładowi pracy p. Danuty 
Wiczuk – Nowajczyk (ówczesnej bibliotekarki, 
obecnie dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli), 
zbiory zostały uporządkowane i – po skatalo-
gowaniu i niezbędnej selekcji – dopuszczone 
do użytkowania przez czytelników. Obecnie 
kierownikiem wciąż rozwijającej się biblioteki 
jest p. Halina Krajewska, odpowiedzialna nie 
tylko za zbiory tradycyjne, ale również – po 
raz pierwszy w historii placówki – za centrum 
informacji multimedialnej, cieszące się popu-
larnością zarówno wśród potencjalnych zwo-
lenników dobrej książki, jak również nie za-
interesowanych literaturą mieszkańców gminy 
Żabia Wola.  

Uroczystość jubileuszu naszej biblioteki roz-
poczęliśmy od przeczytania listów gratulacyj-
nych, które otrzymaliśmy w dniu imprezy. Ich 
autorami byli: p. Marek Wieżbicki - starosta 
powiatu grodziskiego, p. Sławomir Kamiński 
– przewodniczący Rady Powiatu Grodziskie-
go oraz dr Michał Strąk – dyrektor Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy  - Biblioteki Głów-
nej Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy 
wszystkim, którzy – pomimo nieobecności na 
naszej uroczystości – nie zapomnieli o naszym 
istnieniu i złożyli naszej szanownej jubilatce 
życzenia…

Z okazji jubileuszu wszystkim osobom, 
które zasłużyły się dla dobra biblioteki i 
szczególnie wyróżniającym się czytelnikom 
wręczyliśmy statuetki „Przyjaciela Biblioteki” 
oraz „Czytelnika 50 – lecia” i „Najlepszego 
Czytelnika”. Statuetka „Przyjaciela Biblioteki 
„ jest wyrazem uznania i wdzięczności za 

pomoc w realizacji zadań statutowych, jak 
i  tych związanych z działalnością kulturalno – 
oświatową na rzecz społeczeństwa lokalnego. 
Za osobę szczególnie godną takiego 
wyróżnienia uznaliśmy p. Halinę Wawruch (wójt 
gminy Żabia Wola, osoba dbająca o kulturę 
lokalną i wspierająca nas w działalności 
statutowej, jak również ceniąca wartość 
książki w życiu człowieka). Podkreślając 
ważną rolę czytelników w życiu biblioteki, 
postanowiliśmy wręczyć statuetki „Czytelnika 
50 – lecia”: p. Zofii Bielawskiej,    p. Teresie 
Karolak, p. Józefowi  Krawczykowi oraz p. Marii 
Danucie Pytlak. Korzystając z jubileuszu 
uhonorowaliśmy również najlepszych 
czytelników ostatnich lat: p. Wiesławę 
Kwiatkowską,  p. Barbarę  Majewską, 
p. Czesławę Niebrzydowską, p. Joannę 
Nowakowską, p. Halinę Petryka, p. Elżbietę 
Szota oraz p. Mirosławę Wodnicką. Nie 
zapomnieliśmy również o młodszym pokoleniu, 
które – wkraczając w próg dojrzałości – nie 
zapomina o wielkiej wartości czytelnictwa 
i postanowiliśmy uhonorować również: Paulinę 
Chmiel, Igora Karolaka, Olę Komorowską, 
Mateusza Kowalskiego, Marlenę Urban. Te 
osoby na co dzień udowadniają nam, że 
młodzież sięga po książki bardzo często, 
przedkładając dobry tytuł nad inne rozrywki.

W części artystycznej programu udział wzięły 
osoby, które nierozłącznie kojarzone są z kul-
turą. Mogliśmy posłuchać opowieści p. Woj-
ciecha Siemiona, wierszy p. Marii Pytlak oraz 
piosenek satyrycznych w wykonaniu p. Mar-
ka Majewskiego. Pan Marcin Minor, artysta 
plastyk, opowiedział o sposobach tworzenia 
szkiców obrazujących książki dla dzieci oraz 
pokazał wszystkim chętnym część swoich 
prac, tworzącą gustowną wystawę. 

Na dzień dzisiejszy biblioteka liczy ponad 
5600 dostępnych woluminów. Regularnie od-
wiedza ją prawie 900 czytelników, nie licząc 
wielu osób chętnych do bezpłatnego korzy-
stania z umieszczonej w sali bibliotecznej czy-
telni multimedialnej. Dzięki dotacjom Urzędu 
Gminy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wciąż kupowane są nowe książ-
ki, które zaspokajają potrzeby czytelników i są 
naszą odpowiedzią na ich oczekiwania. Wie-
rzymy, iż za kolejne 50 lat nasza biblioteka 
będzie mogła pochwalić się ogromną ilością 
aktualnych zbiorów i wiernych czytelników.

Halina Krajewska

 „Cała Żabia Wola tańczy!” – takie hasło 
było tematem tegorocznego Dnia Żabiowol-
skiego, który – tradycyjnie już – odbył się w 
ostatnia niedzielę maja. W tym roku p. Da-
nuta Wiczuk – Nowajczyk, dyrektor Domu 
Kultury w Żabiej Woli i organizator imprezy, 
postarała się o to, aby była ona szczególna, 
zapamiętana przez wszystkich jej uczestni-
ków. Wraz z p. Haliną Krajewską pięknie ude-
korowały budynek i scenę, zatroszczyły się 
też o to, aby każdy z goszczących na terenie 

Domu Kultury gości czuł się dobrze i mógł 
– oprócz oglądania występów – skorzystać z 
usług wielu zgromadzonych obok budynku 
na tę okoliczność straganów i minibarów.
Gdy o 15.00 pani Danuta Wiczuk – Nowaj-

czyk uroczyście ogłosiła rozpoczęcie „Dnia 
Żabiowolskiego”, zgromadzeni licznie wi-
dzowie umilkli, słuchając programu obcho-
dów oraz informacji o kolejności występów. 
Wśród nich były osoby bliskie występującym, 
które chciały zobaczyć młodych artystów.  

ŻABIOWOLSKA BIBLIOTEKA 
MA JUŻ 50 LAT!

Dwunasty maja tego roku był dniem szcze-
gólnym dla wszystkich dzieci, które lubią czytać 
bajki i baśnie. Tego dnia właśnie wszyscy ucz-
niowie klas pierwszych mieli możliwość spotkać 
na żywo osobę, która jest autorką wielu z nich. 
Nasz Dom Kultury odwiedziła Wioletta Pisarska, 
znana polska bajkopisarka.

Pochodząca z Elbląga p. Wioletta zadebiuto-
wała dziewięć lat temu, wydając „Zaczarowaną 
krainę bajek”. Książka ta spodobała się mło-
dym czytelnikom, co zaowocowało powstaniem 
kolejnych utworów. Najbardziej znane z nich 
to:„Zaczarowane bąbelki”, „Bajki na dobranoc” 
oraz „Sześć życzeń Natalki”. Bajki te zawdzię-
czają swą popularność prostemu, a zarazem 
wypełnionemu lekkim dydaktyzmem stylowi p. 
Pisarskiej. Co ciekawe, wszyscy bohaterowie jej 
bajek mają swe pierwowzory w autentycznych 
postaciach, co czyni ich prawdziwymi i pozwala 
się z nimi utożsamiać.

Dokładnie o godzinie 1200 dzieci przywita-
ły na scenie przebraną za wróżkę p. Pisarską. 
Opowiedziała ona o sobie, swych książkach 

oraz o bohaterach swoich bajek. Wprowadzo-
ne w baśniowy świat dzieci szybko oswoiły się 
z panią ubraną w duży kapelusz, zieloną suknię 
i złote pantofelki i w trakcie spotkania niejedno-
krotnie zadawały pytania, rozmawiały z pisarką 
i opowiadały o jej utworach na swój indywi-
dualny sposób. Część z nich zakupiła również 
książki p. Pisarskiej i ustawiła się w kolejce, by 
otrzymać specjalną dedykację i autograf.      

Myślimy, że to spotkanie zapadnie w pamięć 
wszystkim jego uczestnikom. Na pewno skła-
niają do tego bardzo ciekawe utwory p. Wioletty 
Pisarskiej, które są bliskie wielu młodym czytel-
nikom. Na pewno nikt nie żałował czasu spę-
dzonego w Domu Kultury – jak można żałować 
spotkania z wróżką? 

                                                                     
Halina Krajewska

OPOWIEM 
WAM BAJKĘ…

DZIEŃ ŻABIOWOLSKI
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Jako pierwsi wystąpili uczniowie 
p. Krzysztofa Kaczmarczyka, uczący się gry 
na instrumentach klawiszowych. Mogliśmy 
usłyszeć m.in. aranżacje hitu ostatnich miesięcy 
– Jest już ciemno zespołu 
Feel, jak również stare, dobre 
piosenki, których słowa 
szybko zapadają w pamięć…

Po występie instrumental-
nym nadszedł czas na pokaz 
najmłodszej grupy tanecznej, 
przygotowywanej podczas 
słynnych już kursów tańca, 
organizowanych przez Dom Kultury w Żabiej 
Woli. Na chwilę obecną, na kursy prowadzone 
przez p. Tatianę Filus, uczęszcza około 200 
osób z terenu gminy – co jest nie lada sukce-
sem. Taka popularność warsztatów tanecznych 
łączy się z wysoką jakością nauczania, o czym 
mogli się przekonać widzowie. Kilkudziesięciu 
uczniów szkoły podstawowej, ubranych w róż-
nokolorowe koszulki, zaprezentowało bowiem 
dość trudny układ taneczny, którego nauczyło 
się podczas zaledwie kilku spotkań z instruk-
torką i – wykonując go – pokazało swe zdol-
ności. Kilkanaście minut występu przekonało 
wszystkich, że Żabia Wola rzeczywiście potrafi 
tańczyć…. 

Po zakończonym gromkimi brawami występie 
na scenie zagościły małe żabki – uczniowie klasy 
„0” Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Józefinie. Maluchy – przygotowane 
przez p. Elżbietę Żurawską – przedstawiły swój 
spektakl teatralny, pokazując wszystkim nie 
tylko swoje wspaniałe żabie stroje, ale również 
wielki charakter i odwagę (niełatwo jest wystą-
pić przed tak dużą publicznością…).

Śmiech to zdrowie – wiedzą o tym uczennice 
Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. 
Prowadzona przez p. Monikę Przyborowską 
grupa młodych aktorów przez kilkanaście mi-
nut zabawiała wszystkich widzów, przedstawia-

jąc skecz o żabie – gwieździe filmowej… Kto nie 
widział – niech żałuje… Kto widział, zapewne 
chętnie skorzystałby z możliwości powtórzenia 
spektaklu… Osobiście chylę czoła przed talen-

tem żabiowolskiej młodzieży...
Po występie gimnazjalistów 

na scenie zagościła grupa 
wokalna, przygotowywana przez 
p. Ewę Minor. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Józefinie 
zaśpiewały kilka znanych piosenek 
(m.in. „Zośkę” graną przez zespół 

Piersi), bawiąc swoim występem zgromadzoną 
przed Domem Kultury publiczność. 

Aby przybliżyć przybyłym piękno tradycji 
regionalnych, przygotowani przez państwa 
Małgorzatę i Tadeusza Włoczkowskich uczniowie 
Gimnazjum imienia Józefa Chełmońskiego w 
Józefinie przedstawili wszystkim wspaniałe 
tańce ludowe. Ubrani w typowe dla Mazowsza 
stroje pokazali, jak jeszcze niedawno bawiono 
się nie tylko na wielkich balach, ale również 
na lokalnych uroczystościach. Poziom 
prezentowanych tańców był bardzo wysoki 
i urzekł chyba wszystkich, którym regionalizm 
i tradycja mazowiecka są szczególnie bliskie.

Po występie młodzieży p. Danuta Wiczuk – 
Nowajczyk wraz z p. Haliną Wawruch (Wójt Gminy 
Żabia Wola) oraz p. Mirosławem Bieganowskim 
(Przewodniczący Rady Gminy) wręczyli 
symboliczne nagrody wszystkim osobom, które 
przysłużyły się do stworzenia tak ciekawego 
festynu. Festynu, który jeszcze się nie kończył 
– na swój występ czekały już gwiazdy wieczoru: 
cygański zespół KAŁE YAKHA oraz znany 
parodysta, Andrzej Bychowski. 

Cyganie przedstawili wszystkim zebranym to, 
co w ich kulturze jest najsłynniejsze: wspaniałą 
muzykę i stroje, prezentowane przez tancerki 
i wokalistki zespołu. Przez pół godziny bawili 
oni zgromadzoną przed Domem Kultury 

publiczność, wykonując zarówno znane szlagiery 
(m.in. Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma), 
jak również utworów nieco mniej popularnych, 
aczkolwiek porywających swoją dynamiką 
i rytmem. Występujący później p. Andrzej 
Bychowski sprawił z kolei, że podśpiewująca 
wcześniej publiczność zaczęła się śmiać z jego 
parodii i skeczy. Uśmiech – jako najkrótsza droga 
do serca – połączył scenę z publicznością, zaś 
znakomity parodysta sprawił, że koniec festynu 
był niemniej przyjemny od jego początku.

Dzień Żabiowolski 2008 to już historia. Do la-
musa nie odchodzi jednak motto tej imprezy: 
Cała Żabia Wola tańczy! Kto nie wierzy, niech 
spędzi piątkowe popołudnie w Józefinie i zoba-
czy uśmiechnięte twarze osób różnej płci, wieku 
i zdolności, wychodzących z sali gimnastycznej 
(będącej jednocześnie salą taneczną). Jeśli ta-
niec wyzwala tyle pozytywnych emocji, a w gmi-
nie co tydzień tańczy kilkaset osób – tok takiego 
rozumowania może prowadzić tylko do jednego 
wniosku: większość osób mieszkających na jej 
terenie jest optymistycznie nastawiona do świa-
ta i budzi się z uśmiechem na ustach…

Z drugiej strony… skoro tak jest naprawdę, 
dlaczego w naszej gminie nie ma jeszcze Kawa-
lera Orderu Uśmiechu?

Janusz Wojtan

 Starostwo Powiatu Grodziskiego zdecydo-
wało o umieszczeniu w kalendarzu Imprez 
Powiatowych w roku 2008 pierwszego Prze-
glądu Amatorskich Zespołów Artystycznych 
„MAŁE SIEMIONALIA”. 

Nad przeglądem honorowy patronat objął 
Wojciech Siemion. Znakomity aktor, zasłu-
żony mecenas kultury, mieszkaniec i duma 
naszej Gminy. 

Przegląd amatorskich zespołów artystycz-
nych odbywał się zgodnie z regulaminem  
w Petrykozach, na świeżym powietrzu, na 
deskach sceny ustawionej w scenerii dwor-

ku szlacheckiego- prywatnej własności Pana 
Siemiona.

Młodzi Artyści w wieku od 6 do 18 lat 
uczestnicy przeglądu  z terenu powiatu gro-
dziskiego zaprezentowali barwny i radosny 
program artystyczny, zawierający elementy 
ludowe, wyrażone w słowie, w tańcu, śpiewie 
i grze na instrumentach.

Naszą Gminę reprezentowali uczniowie 
z Gimnazjum w Józefinie, barwnym wystę-
pem zaimponowali całej widowni. Oklaski 
flesze aparatów fotograficznych dopełniały 
klimat występów artystycznych.

„Sztuka ludowa jest dla każdego narodu 
skarbnicą wielowiekowej kultury i tradycji. 
Stanowi bezcenne źródło informacji o życiu 
i zwyczajach mieszkańców wsi, podkreśla 
etniczność i tożsamość narodową. Muzykę 
ludową tworzyli zazwyczaj artyści amatorzy, 
a ich dzieła przekazywane były z pokolenia 
na pokolenie. Warto znać i kultywować 
muzykę ludową, dzięki której łatwiej 
nam zrozumieć i docenić ziemię naszych 
przodków” – powiedziała na wtępie przeglądu 
pani Beata Pawłowska, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Grodzisku Mazowieckim-współorganizator 

MAŁE SIEMIONALIA
MAŁYCH SIEMIONALII. Kierujemy szczególnie 
podziękowania za podjęty trud organizacyjny 
na rzecz pierwszego i mamy nadzieje nie 
ostatniego koncertu młodych talentów 
z dumą prezentujących bogatą polską 
tradycję. Tą uroczystością dowodzimy 
pięknych wartości promujących powiat. Nie 
tylko miłośnicy twórczości ludowej znajdą w 
Przeglądzie tożsamość kulturową.

Zofia Owczarek
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Łysa Góra dla Żabek,  
czyli kilka słów o Żabim Zlocie 2008

Pomyśleć… Już rok minął od chwili, gdy (Mini) 
Muzeum Żaby w Żabiej Woli skusiło pierwszego 
człowieka do oglądania swych zbiorów. Zna-
mienna to data, dlatego też pierwsza rocznica 
stworzenia (M)MŻ musiała być wielkim świętem 
dla wszystkich jego twórców i sympatyków. Aby 
jeszcze bardziej wzmocnić jej rangę, Rada (Mini) 
Muzeum Żaby postanowiła zorganizować (pod 
patronatem Domu Kultury w Żabiej Woli) imprezę 
pod tytułem Żabi Zlot 2008, która byłaby zwień-
czeniem rocznej działalności muzeum. Odbyła 
się ona dnia 21.05.2008 r. w dużej sali Domu 
Kultury. Zaproszeni byli na nią zarówno człon-
kowie Rady (M)MŻ, jak również jego sympatycy 
oraz nauczyciele i uczniowie ze szkół leżących na 
terenie gminy. 

Dokładnie o godzinie 1100 p. Danuta Wiczuk 
– Nowajczyk, dyrektor Domu Kultury w Żabiej 
Woli, rozpoczęła obchody rocznicowe. W imieniu 
wszystkich organizatorów Żabiego Zlotu powita-
ła wszystkich przybyłych, w szczególności zaś: 
p. Hannę i Jerzego Dzięgielewskich, p. Grzegorza 
Okołów (przedstawiciela Kampinoskiego Parku 
Narodowego), p. Beatę Zawadzką, dwudziesto-
osobową grupę z Głoskowa oraz Gimnazjum w 
Zalesiu Górnym, p. Piotra Piwkowskiego oraz p. 
Jerzego Wiśniewskiego, po czym poprosiła p. An-
drzeja Jendrycha, kustosza (M) MŻ o kilka słów na 
temat jubilata.

Kustosz przybliżył wszystkim historię powstania 
i rozwoju muzeum, po czym – wraz z przedsta-
wicielami Rady Muzeum Żaby – wręczył zasłużo-
nym osobom dyplomy uznania jako symboliczne 
zadośćuczynienie za poświęcenie i trud włożony 
w powstanie tak ciekawego zbioru.

Część oficjalną uroczystości zakończyła pre-
lekcja jednego z zaproszonych na uroczystość 
gości, p. Grzegorza Okołowa, który opowie-
dział wszystkim zgromadzonym w sali osobom 
o potrzebie ochrony płazów. Jako przedstawiciel 
Kampinoskiego Parku Narodowego przedstawił 
życie płazów w zwięzły i prosty, jednocześnie 
bardzo naukowy i konkretny sposób, co podo-

bało się zarówno uczniom i nauczycielom, jak 
i pozostałym osobom, uczestniczącym w uro-
czystości.

Część artystyczną imprezy, prowadzoną przez 
p. Walentynę Jendrych oraz p. Joannę Kasperską, 
rozpoczęły występy dzieci z okolicznych szkół. 
Publiczność bawiła się m.in. przy teatrzyku dzieci 
z kl. „0” Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Or-
deru Uśmiechu w Józefinie, występach dzieci ze 
starszych klas tej szkoły, „Żabim Tańcu” dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie oraz in-
scenizacji dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Skułach. 

Niezapomniane wrażenie zrobiła również 
grupa młodzieży z Gimnazjum im. Józefa 
Chełmońskiego w Józefinie, przedstawiająca 
skecz o żabie z Hollywood… Śmiechu nie można 
było powstrzymać…

Kolejną częścią programu było ogłoszenie wy-
ników „Żabiego Limeryku” – konkursu na limeryk 

o tematyce związanej z żabą i jej środowiskiem. 
Jury przyznało nagrody książkowe: Marlenie Ur-
ban (kl. VI  - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Józefinie), Adeli Hussain 
(kl. II - Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w 
Józefinie) oraz Ilonie Sucheckiej (kl. VI - Szkoła 
Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 
Józefinie). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w kon-
kursie. Limeryki – oprócz nagrodzonych osób 

– czytały również panie, które prowadziły część 
artystyczną uroczystości. 

Poezja, którą można było wówczas usłyszeć w 
Domu Kultury, była doskonałą strawą duchową, 
jednakże „nie samym chlebem człowiek żyje”… 
Nie zapomniała o tym p. Danuta Wiczuk – No-
wajczyk, zapraszając wszystkich obecnych na 

słodki poczęstunek. Wszak wszyscy wiedzą, że 
kawa i ciastko to nieodłączny element każdego 
ważnego spotkania kulturalnego… Wyśmienity 
tort i słodycze spowodowały ożywienie wśród 
młodzieży, a powszechny dziś „szwedzki stół” 
pozwolił na swobodne poruszanie się po sali i 
nawiązywanie nowych znajomości (wszak wśród 
gości było zarówno wiele znaczących i lubiących 
dyskusję osób, jak również młodzieży z oddalo-
nych od siebie szkół). 

Zwieńczeniem uroczystości było zwiedzanie 
(Mini) Muzeum Żaby przez gości. Eksponaty, któ-
re znalazły w nim swe miejsce, wywoływały (i na-
dal wywołują) uśmiech na twarzach oglądających 
je osób. Jest to dowód na to, iż istnienie takich 
miejsc ma sens, jest potrzebne. Cieszy nas, że 
nasze małe, zielone przyjaciółki potrafią dać tak 
wiele radości… 

 Mimochodem – ciekawe, czy żaby rea-
gują w ten sam sposób na ludzi…   

Janusz Wojtan

Jak co roku, również obecnie Dom Kultury 
w Żabiej Woli przygotował dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy małą niespo-
dziankę, by w ten sposób uczcić ich święto.  
W poniedziałek 2.06.2008 r. o godz. 900, na 
terenie Domu Kultury rozpoczął się Wielki Pik-
nik Dziecięcy. 
Cóż to było za święto! Od rana specjalne 

autobusy przywoziły dzieci ze wszystkich 
szkół naszej gminy, zaś na miejscu czekały 
ich nie lada atrakcje, które musiały zaintere-
sować każdego. Po powitaniu i życzeniach od 
Dyrektora Domu Kultury, p. Danuty Wiczuk 
– Nowajczyk rozpoczęła się zabawa na całe-
go. Najmłodsi, w czasie prowadzonego przez 
duet Mix Band festynu brali udział w wielu 
konkursach z nagrodami, oglądały również 
pokazy tresury psów i… węży, których na-
prawdę można było się przestraszyć. Na fe-
stynie można było zobaczyć również pokazy 

cyrkowe i występ zabawnych klownów, którzy 
doskonale bawili zarówno przybyłe na impre-
zę dzieci, jak również ich opiekunów. Wszyscy 
razem śpiewali piosenki dla najmłodszych i 
tańczyli przed sceną Domu Kultury.
W trakcie zabawy na Wielki Piknik Dziecię-

cy przybyła pani Halina Wawruch, Wójt Gmi-
ny Żabia Wola, by osobiście złożyć życzenia 
wszystkim dzieciom i – choćby przez chwilę 
– pobawić się ze wszystkimi. 
Po zakończonym dyskoteką festynie ucz-

niowie pojechali do swoich szkół. Na ich twa-
rzach gościł uśmiech, zaś wypieki na twarzach 
świadczyły o udanej zabawie. Dopisał świet-
ny humor i… wyjątkowo słoneczna pogoda, 
która chyba też chciała w ten sposób umilić 
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy ten 
wspaniały dzień.

                                                                  
Janusz Wojtan

Żabia Wola dzieciom  
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LATO Z KULTURĄ
PROGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH

Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy 
na „LATO Z KULTURĄ 2008” - które w tym 
roku będzie trwało od 23.06.2008 r. do 
4.07.2008 r. (od 10.00 do 15.00)

23.06. - Zajęcia plastyczne w plenerze, 
zajęcia umuzykalniające, zajęcia sporto-
we.
24.06. - Wyjazd do kina „Cinema City” 
(Janki) na fi lm „Opowieści z Narnii. Książe 
Kaspian”.
25.06. - Kino objazdowe „Profi l” – fi lm 
pt. „Arystokraci”, rozgrywki tenisa 
stołowego.
26.06.: Wyjazd na basen do Grodziska 
Mazowieckiego.
27.07. - Teatrzyk „ATR – RE” (Kraków) – 
bajka pt. „Latający kufer”.
30.06. - Kino objazdowe „Profi l” – fi lm pt. 
„Film o pszczołach”,
gry stolikowe, zajęcia sportowe.
1.07. - Wyjazd na basen (Grodzisk Mazo-
wiecki lub Mszczonów).
2.07. - Wyjazd na basen (Grodzisk Mazo-
wiecki lub Mszczonów).
3.07. - Teatrzyk „ATR – RE” (Kraków) – 
bajka pt. „Bazyliszek”.
4.07. - Rajd rowerowy: „Szlakiem 
bocianich gniazd”. Zakończenie zajęć 
wakacyjnych.

Dyżury dla bezrobotnych z 
terenu gminy 
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz. 

informuje, że kolejne wizyty osób bezrobot-
nych w gminie Żabia Wola będą w następują-
cych terminach:
 
24 czerwca 2008r.
12 sierpnia
26 sierpnia
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W DROGĘ! 

Tradycyjnie już pierwsza połowa maja wielu 
żabiowolanom oraz żabiowolankom kojarzy 
się z wycieczkami rowerowymi. Wszak nasza 
okolica bogata jest w lasy, polne dróżki i cie-
szące oko miejsca… Biorąc pod uwagę piękną 
pogodę i nieodpartą chęć oddalenia się od 
cywilizacji (wyłączenia telefonu, zostawienia 
samochodu na parkingu i posłuchania dźwię-
ków przyrody), nie należy dziwić się popular-
ności rowerów w naszej gminie.

Doskonałym sposobem na wypoczynek, 
zwiedzenie okolic Żabiej Woli oraz zdobycie 
wiedzy o najciekawszych miejscach gminy są 
rajdy rowerowe, organizowane od lat przez p. 
Danutę Wiczuk – Nowajczyk, dyrektora Domu 

Kultury w Żabiej Woli oraz p. Halinę Krajew-
ską, dbającą o piękno tras i atrakcje w czasie 
drogi. Każda edycja imprezy skupiała wielu 
cyklistów, którzy – prócz zwiedzania czasem 
niedostępnych dla samochodów terenów – 
w ten sposób  zapewniali sobie chwile relaksu 
i dobrej zabawy. 

Tegoroczny, szósty już rajd rowerowy, od-
był się dn. 10.05.2008 r. Dokładnie o godzi-
nie 1000 zabezpieczona przez pojazd Policji 
grupa licząca prawie 90 ubranych w oko-
licznościowe koszulki z herbem Żabiej Woli 
osób rozpoczęła kilkugodzinną przejażdżkę. 
Atrakcji było wiele: dziesiątki rowerów prze-
jeżdżały obok posiadłości p. Wojciecha Sie-
miona w Petrykozach i wielu przydrożnych 
kapliczek. Cykliści zatrzymali się przed Izbą 
Pamięci Straży Pożarnej w Skułach, mogli 
obejrzeć ciekawe eksponaty oraz wysłuchać 
zajmujących opowieści p. Wacława Świdli-
ckiego, opowiadającego o historii i niezwy-
kłości tego miejsca. 

Przebyta przez uczestników rajdu trasa li-
czyła ponad 30 kilometrów, prowadziła za-

równo przez szerokie drogi asfaltowe, jak 
i przez zwykłe wiejskie dróżki. Zmęczenie 
wielu osobom dawało się we znaki. Na szczęś-
cie organizator rajdu przewidział – prócz cie-
kawej trasy – również kilka postojów w ma-
lowniczych miejscach, które były doskonałym 
tłem dla słów osób opowiadających o historii 
naszej gminy i jej „perełkach”.

Zwieńczeniem rajdu było – tradycyjnie już – 
ognisko z pieczonymi kiełbaskami, gorące da-
nia i konkursy, w których trzeba było popisać 
się zdobytą podczas zwiedzania okolic Żabiej 
Woli wiedzą. Ich zwycięzcy zostali nagrodzeni 
symbolicznymi nagrodami. Dobry nastrój nie 
opuszczał nikogo, zaś bardzo łaskawa w tym 
roku pogoda obdarowała wszystkich rajdo-
wiczów słonecznym uśmiechem. Trudno się 
dziwić, iż tuż po zakończeniu padały pytania 
odnośnie organizacji następnej edycji – łączą-

cej przyjemne chwile z pożytecznym spor-
tem, pozwalającym na odetchnięcie świeżym, 
przesyconym regionalizmem, powietrzem…

Ze swej strony chcieliśmy serdecznie po-
dziękować Policji w Żabiej Woli za pomoc w 
zabezpieczeniu rajdu oraz wszystkim, którzy 
postanowili przebyć dość długą trasę i po-
znać okolice Żabiej Woli, zaprzeczając zna-
nemu powiedzeniu:

Cudze chwalicie, swego nie znacie,
Sami nie wiecie, co posiadacie!
     

Janusz Wojtan

WERNISAŻ
Dom Kultury w Żabiej Woli serdecznie za-
prasza mieszkańców i turystów na wernisaż 
wystawy malarstwa Haliny Mrozowskiej 
i Katarzyny Ludwiczak.

20 czerwca (piątek) 2008 r. 
o godz. 16:00
Wystawa czynna do 10 lipca 2008 r.

Halina Wiczuk-Nowajczyk


