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UKAZUJE SIĘ NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA

NAKŁAD 2500  SZT. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wacław Świdlicki nowym, starym prezesem OSP
Skuły
Wacław Świdlicki został wybrany Prezesem Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Skułach na kolejną pięcioletnią
kadencję. Uzyskał 56 głosów na 58. Funkcję Naczel-
nika objął Robert Świdlicki, Skarbnikiem jest Wioletta
Baraniak, Sekretarzem- Iwona Włodarkiewicz, Gospo-
darzem- Władysław Badowski, Zastępcą Naczelnika-
Sławomir Okrasa. Drużyną młodzieżową zajmuje się
Izabela Świdlicka, Kronikarzem jest Wioletta Piernik.
Straż od lat przyciąga coraz to nowe osoby, podąża
z duchem czasu. Więcej na stronie numer 3.

Niemal jak w przedszkolu
W każdą środę w Domu Kultury w Żabiej Woli odby-
wają się zajęcia przedszkolne dla dzieci. Prowadzone
są od godziny 9 do 11.30, zajęcia są bezpłatne. - Jest
to taki skrócony dzień w przedszkolu- mówi pedagog
Daria Kosiak- Migda. Zajęcia skierowane są do dzieci,
które nie chodzą do przedszkola a potrzebują nauki,
zabawy z innymi dziećmi. Przychodzi na nie już 20
maluchów, szczegóły dotyczące takiej możliwości na-
uki najmłodszych w tekście na stronie numer 3.

Młodzi sportowcy walczą o swój sukces
5 marca w Gimnazjum w Józefinie spotkali się spor-
towcy, uczniowie, szkoły, samorządowcy, działacze
Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Józe-
fina, by podsumować ubiegły rok. Dla sportowców
okazał się pracowity i łaskawy, jednak pełen wrażeń
i emocji związanych z występami w różnego rodzaju
rozgrywkach. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy liczy
teraz 67 członków, 37 kolarzy i 30 zawodników uniho-
keja. Praca młodych ludzi już jest doceniana, wysiłek
punktuje na zawodach. O ULKS Józefina w materiale
na stronie numer 7. 

5 maja, godz. 17 Dom Kultury
Koncert poświęcony pamięci Wojciecha
Siemiona
Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na wieczór wspo-
mnień o Wojciechu Siemionie, niezrównanym aktorze,
którego pasją było krzewienie kultury.
Dyrekcja Domu Kultury – zgodnie z duchem patrio-
tyzmu lokalnego – postanowiła zorganizować koncert
siłami mieszkańców Gminy czy też osób, które trwale
wiążą się z naszym terenem. Mamy w Gminie wybit-
nych przedstawicieli wielu zawodów. Nie wszyscy
o tym wiedzą, a tym bardziej nie mieli okazji się spo-
tkać. Na wieczorze poświęconym pamięci Wojciecha
Siemiona posłuchamy Macieja Stuhra młodego, już
popularnego, utalentowanego aktora, który poczynił
już pierwsze materialne kroki by trwale związać się
z naszą Gminą. Maciej Stuhr przedstawi się żabiowol-
skiej publiczności, opowie o swojej karierze i przeży-
ciach związanych z filmem i sceną.
Wieloletni przyjaciele i najbliżsi sąsiedzi w Petryko-
zach aktorka Joanna Kacperska i poeta Józef Pless
zaprezentują swoją książkę o Wojciechu Siemionie.
Młodzież gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
szkoły stowarzyszonej w Unii Wysoczyzny Rawskiej
Zaprezentuje „wspomnienie o Mistrzu” i Jego ulubio-
ne tańce ludowe.
Przypomną jego postać także inni mieszkańcy naszej
Gminy.
Wystawa „Wojciech Siemion w obiektywie”, będzie
prezentowana w salce „kominkowej” Domu Kultury.

Ulicę Pałacową relacji Skuły -
Grzegorzewice czeka przebudowa

Żabia Wola 
przyciąga nowych
mieszkańców.
Jest nas już ponad
7 tysięcy

Jak tylko warunki pogodowe pozwolą

wykonawca wejdzie na teren planowanej

inwestycji, przebudowy ulicy Pałacowej

w relacji drogi Skuły - Grzegorzewice.

Obejmuje ona odcinek 1.965 km. drogi.

Zadanie to zostanie sfinansowane z fun-

duszu Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych, tak zwanej ,,schetynówki”,

a w połowie z budżetu gminy Żabia Wola.

Program współpracy finansowej jest

wsparciem szczególnie dla małych gmin,

jego mechanizm jest prosty. Połowę kosz-

tów inwestycji drogowej finansuje gmina,

drugą połowę dokłada rząd. Konkurencja

gmin ubiegających się o dofinansowanie

jest jednak ogromna, szczególnie w woje-

wództwie mazowieckim. Gminne wnioski 

dotyczą głównie modernizacji i budowy 

dróg, w miastach - ulic. Inwestycje kosz-

tują od kilkudziesięciu tysięcy aż nawet do 

kilku milionów złotych w przypadku dróg 

powiatowych. Dofinansowanie na ten rok 

otrzymał projekt Żabiej Woli dotyczący 

przebudowy ulicy Pałacowej relacji Skuły- 

Grzegorzewice pod nazwą ,,Poprawa spój-

ności komunikacyjnej i bezpieczeństwa 

w gminie Żabia Wola poprzez przebudowę 

drogi gminnej 150603W relacji Skuły - 

Grzegorzewice. Zadanie drogowe zreali-

zuje wyłoniona w przetargu firma MABAU 

Polska Sp. z o. o.

JN

Na koniec marca tego roku gmina Żabia

Wola liczyła ponad 7000 zameldowanych

mieszkańców. Faktycznie mieszkających

na terenie gminy, ale nie zameldowanych

może być blisko 2 tysiące więcej. Żabia

Wola przyciąga szczególnie mieszkańców

stolicy, to tutaj decydują się kupić działkę

i zbudować dom.

Bardzo często wybieranymi do za-

mieszkania miejscowościami jak wynika z

ilości wykonanych transakcji są: Żelechów

czy Grzegorzewice. Nie zawsze jednak

wiąże się to z meldunkiem. To jednak jest

bardzo istotna sprawa, bo podatki idą za

mieszkańcem, są ważnym elementem bu-

dżetu gminy, pozwalają realizować zadania

z myślą o ludziach tutaj żyjących.

Najwięcej mieszkańców bo 2279 jest

w wieku od 19 do 65 lat, czyli w wieku

produkcyjnym. Na koniec zeszłego roku

gmina liczyła 6991 zameldowanych osób.

W zeszłym roku świat powitało 96 naj-

młodszych obywateli gminy, w 2009 na

świat przyszło 104 dzieci, w 2008 roku

urodziło się 91 maluchów.

JN

Ulicę Pałacową re

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

dużo wiosennego optymizmu, wszelkiego dobra,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

Niech każdy z nas wykorzysta ten czas jak najlepiej życzą:h y n y

t Gminy Żabia Wola Halina Wawruch,WójW
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Bieganowski,
radni, sołtysi pracownicy urzędu,

jednostek organizacyjnych gminy.

Gospodarz, Obywatel Gminy

Mija rok od śmierci Wojciecha Siemio-

na, aktora, który wcielał się w setki postaci

filmowych, teatralnych, estradowych. Ko-

jarzony z kulturą ludową w sposób niedo-

ścigniony potrafił łączyć życie wybitnego

artysty z działalnością pedagogiczną

i społecznikowską. Wspaniale interpreto-

wał poezję i niestrudzenie nauczał jak ją

rozumieć. Pozwalał ją przeżywać i sięgać

do głębokich pokładów poetyckiego prze-

kazu.

Z gminą Żabia Wola, wsią Petrykozy

związał się na ponad połowę twórczego

życia. Identyfikował się z Ziemią Żabio-

wolską, z jej mieszkańcami. Kreował wy-

darzenia artystyczne, urządzał koncerty,

wieczory, obchody. Oprócz miłośników 

piękna słowa bywali u Niego malarze, mu-

zycy, z naszych stron, z Europy, ze świata. 

Wydawało się czasem, że Petrykozy są 

wielojęzyczne, że mają swych ambasado-

rów w różnych państwach świata.

W Żabiowolskim Domu Kultury, w skul-

skiej remizie OSP, na ogniskach, wysta-

wach, koncertach, dożynkach był jednym 

z nas, a zarazem Profesorem i Mistrzem. 

Był tam, gdzie mieszkańcy organizują się 

by osiągnąć wspólny, społeczny cel. Wy-

chodził z założenia, że twórca powinien 

nie tylko kontaktować się z ludźmi, ale 

kontaktować ludzi między sobą. Szukał 

w rozmówcy partnera, wyławiał jego po-

zytywne cechy, o ludziach nie mówił źle, 

ucinał plotki i zmyślenia. Nieoceniony jest 

Jego społeczny, obywatelski wkład w na-

szą żabiowolską rzeczywistość. (więcej na 

str. 4)

Andrzej Jendrych fot. Mirosław Wiśniewski
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Samorządy walczą z podtopieniami. 
Strażacy pomagają.

Stowarzyszenie Szansa chce 
pomóc przed świętami

Nowe pracownie komputerowe 
w skulskiej szkole

Od 1 marca zmiany w rozkładzie
jazdy busów

W centrum Żabiej Woli już w styczniu

rozpoczęła się strażacka akcja usuwania

wody z zalanych terenów. Niestety, jak

informuje wójt gminy Halina Wawruch

poziom wód gruntowych jest tak wy-

soki, że woda wypompowana w ciągu

kilkudziesięciu godzin napływa do tych

miejsc. Gmina przygotowała koncepcję

odwodnienia obszaru. Jednak jej realiza-

cja wymaga uzyskania zgody właścicieli

poszczególnych nieruchomości, przez

które miałby przebiegać rów kryty odwad-

niający. Trwają spotkania z mieszkańcami,

właścicielami nieruchomości. Uzyskanie

zgód i realizacja inwestycji dałaby możli-

wości odwodnienia osiedla. Jak informuje

Ewa Taras, kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy

w Żabiej Woli, problem podtopień dotyczy

mieszkańców: Żabiej Woli, Osowca i Bie-

niewca. Gospodarstwa najdłużej podto-

pione znajdują się na terenie Żabiej Woli,

jest to około 10 budynków mieszkalnych

przy ulicach Chełmońskiego i Środkowej.

Zdarzały się sytuacje, że woda zalewała

piwnice. Poziom wód gruntowych jest

bardzo wysoki, jedyną pomocą stało się

odpompowywanie wody z rowów przy-

drożnych do innych rowów.

Przepisy prawa nakładają na właścicieli

nieruchomości odwodnienie terenów sta-

nowiących własność prywatną. Działania

gminy winny być skierowane na odwod-

nienie infrastruktury drogowej, odprowa-

dzenie wody z rowów przydrożnych. Nie-

stety wysoki poziom wód niszczy lokalne 

drogi, dlatego ważne jest szybkie działa-

nie, czyszczenie rowów. W tym roku sa-

morząd Żabiej Woli  zamierza wybudować 

nowe rowy i udrożnić już istniejące. - Jak 

tylko pogoda pozwoli wykonawca robót 

rozpocznie pracę- zapewnia Elena Niedź-

wiecka z Urzędu Gminy w Żabiej Woli. 

    Ważna jest także dbałość miesz-

kańców o rowy przy posesjach. Niewyko-

szona trawa czy zalegające nieczystości 

powodują, że woda nie może odpłynąć. 

Rada Gminy przyjęła Regulamin utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie gminy 

Żabia Wola w którym określone zostały 

obowiązki mieszkańców. Dbałość o rowy  

to obowiązek wszystkich właścicieli po-

sesji do których rów przylega. To ważne, 

szczególnie teraz kiedy jest najwyższy od 

lat poziom wód.

Justyna Napierała

Po raz trzeci już stowarzyszenie Szansa

z Żabiej Woli zorganizowało świątecz-

ną zbiórkę dla potrzebujących wsparcia

mieszkańców gminy.

Akcja rozpoczęła się 28 marca i potrwa

do 17 kwietnia. W sklepach na terenie

gminy umieszczone zostały informacje,

pojawiły się także pudełka w których będą

gromadzone produkty. Każdy może wrzu-

cić swój dar, pomóc innym.

Zebrane w ten sposób dary zostaną

spakowane przy współpracy Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej

Woli i trafią do osób potrzebujących

wsparcia. To bardzo ważna akcja, która na

terenie gminy stała się tradycją.

Przy rozliczeniu rocznym podatku, pa-

miętajmy o stowarzyszeniu Szansa z Ża-

biej Woli.

Jeden procent naszego podatku po-

zwoli na realizację pomysłów organizacji

na rzecz dzieci. Stowarzyszenie od kilku 

lat wspiera dzieci i młodzież, dofinanso-

wuje wycieczki szkolne, promuje sport 

i rekreację. Pomaga także w utrzymaniu 

świetlic wiejskich.

Stowarzyszenie jest organizacją pożyt-

ku publicznego. Nr KRS: 0000246618, 

nr konta: 

79-8017-1012-0100-3943-2001-

0001.  

JN

Szkoła Podstawowa w Skułach ma trzy

nowe pracownie komputerowe. Zakup był

możliwy dzięki wsparciu Rady Rodziców

i pieniędzy zebranych podczas czerwco-

wego festynu. Wówczas szkoła obchodziła

swoje 115 urodziny, impreza została połą-

czona ze zbiórką pieniędzy na rzecz powo-

dzian, a także na potrzeby szkoły.

Udało się zebrać blisko 8 tysięcy zło-

tych. Połowa tej kwoty trafiła do powo-

dzian, druga część została przeznaczona

na zakup komputerów. Tym samym dzieci

mają teraz 18 stanowisk komputerowych.

Nowy sprzęt pojawił się w szkole

w styczniu, teraz trwa techniczne przy-

gotowanie łącza internetowego. Dzieci

korzystają z komputerów nie tylko na lek-

cjach z informatyki ale także wyszukują

zagadnienia potrzebne do innych przed-

miotów. Kończąc naukę w Szkole Podsta-

wowej uczeń posiada praktyczną wiedzę 

dotyczącą korzystania z komputera.

JN

Zmienił się rozkład jazdy busów - infor-

muje Jerzy Wiśniewski z firmy przewozo-

wej oferującej połączenia na odcinku Msz-

czonów- Żabia Wola - Warszawa Okęcie. 

Zmiany w rozkładzie dotyczą połączenia 

na odcinku Piotrkowice - Siestrzeń, miej-

scowości Zaręby w stronę Warszawy. Busy

zajeżdżają tutaj na żądanie telefoniczne

(Rozkład jazdy busów w załączeniu).

JN

Witam serdecznie w przedświątecznym czasie w ko-

lejnym wydaniu gazety ,,Nasza Gmina Żabia Wola”

Oddaję w Państwa ręce kolejny numer naszej ga-

zety. W niej aktualne problemy, sprawy którymi żyje 

nasza gmina Żabia Wola i nasi mieszkańcy. Niestety, 

mamy ogromny problem z nadmiarem wody. Takiej złej 

sytuacji nie było od lat, ciągle prowadzimy rozmowy 

z mieszkańcami, by móc zrealizować przygotowaną kon-

cepcję odwodnienia obszaru. To ważne, bowiem, wiem 

w jak bardzo trudnej sytuacji jesteście Państwo. Bywa, 

że woda wchodzi do piwnic. Strażacy wypompowują, 

jednak skutek ich pracy za kilka godzin jest niemal niewidoczny.

Teraz jednak dobra informacja, otrzymaliśmy pieniądze w ramach tak zwanej ,,sche-

tynówki”, funduszu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. My dokładamy 

połowę wartości inwestycji, połowę rząd. Uda się w ten sposób przebudować ulicę Pała-

cową w relacji Skuły- Grzegorzewice.

Nasi sportowcy z Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Józefina podsumowali 

sportowy rok. Dla nich, tym samym i dla nas był to znakomity czas, reprezentują bowiem 

naszą gminę na forum ogólnopolskim, odnoszą sukcesy. Serdecznie gratulujemy, zapału 

i rezultatów. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą z nami budować nasz Żabiowolski 

Lasek na spotkania, jakie odbędą się 9 kwietnia i 7 maja. Będziemy mogli wspólnie 

włączyć się w nasze dzieło, zbudowania ciekawego, zielonego miejsca w centrum Żabiej 

Woli.

Drodzy mieszkańcy mija rok od śmierci  wybitnego polskiego aktora, Wojciecha Sie-

miona, mieszkańca naszej gminy. Brakuje nam Wojciecha Siemiona, jego słowa, obec-

ności. W gazecie postanowiliśmy jeszcze raz ukazać tego wyjątkowego człowieka, arty-

stę, społecznika, miłośnika naszej ziemi, piewcę kultury ludowej, naszego przyjaciela. 

Wojciech Siemion zmarł 24 kwietnia zeszłego roku. Czcijmy Jego Pamięć!

Wójt Żabiej WoliŻ
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OSP Skuły z nowym, starym
prezesem

Nawet 700 zabiegów miesięcznie 
w Gminnym Punkcie Rehabilitacji

Zakończył się obchód przedspisowy

Wacław Świdlicki został wybrany Pre-

zesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sku-

łach na kolejną pięcioletnią kadencję. Uzy-

skał 56 głosów na 58. Funkcję Naczelnika

objął Robert Świdlicki, Skarbnikiem jest

Wioletta Baraniak, Sekretarzem- Iwona

Włodarkiewicz, Gospodarzem- Władysław

Badowski, Zastępcą Naczelnika- Sławomir

Okrasa. Drużyną młodzieżową zajmuje się

Izabela Świdlicka, Kronikarzem jest Wio-

letta Piernik.

W skulskiej straży tętni życie, dla

młodych ludzi jest to znakomite miejsce

spotkań, imprez. Prezes Wacław Świdlicki

przyznaje, że on także bez OSP nie wy-

obraża sobie funkcjonowania. Jak mówi

ma jeszcze dużo pomysłów i siły by je re-

alizować. Sam wstąpił do straży 1 czerw-

ca 1967 roku. Teraz jednostka liczy 117

osób. Skulska Straż idzie z duchem czasu,

w remizie znajduje się pracownia kompu-

terowa. OSP ma także swoją stronę inter-

netową.

Zainteresowanie organizowaniem tutaj 

spotkań, imprez rodzinnych, wesel jest 

duże. Oprócz tego strażacy dbają także 

o historię i kultywowanie tradycji. W bu-

dynku straży znajduje się Izba Pamięci. 

W niej zdjęcia, wspomnienia, pamiątki ze 

wspólnych wojaży, kroniki, dyplomy, pu-

chary, pierwsza motopompa, stare hełmy. 

Każdego roku OSP organizuje tradycyjne 

spotkania: Złazy Niepodległościowe, 

Wieczór Kolęd. Strażacy w swoim gronie 

spędzają także wakacje, już teraz przygo-

towują się do kolejnego obozu.

JN

30 osób w czasie 4 godzin może sko-

rzystać z zabiegów w Gminnym Punkcie 

Rehabilitacji w  Żabiej Woli. Otwarty kilka 

lat temu w Przychodni Zdrowia punkt dziś 

jest oblegany przez pacjentów. Przycho-

dzą ze skierowaniem od lekarza, mogą 

korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy 

Żabia Wola.

- Miesięcznie wykonujemy nawet do 

700 zabiegów-  mówi Justyna Boczkow-

ska, rehabilitantka. Przychodzą dorośli 

i dzieci. Zwykle ze zmianami zwyrodnie-

niowymi, bólami kręgosłupa, chorzy po 

urazach, udarach, z przewlekłymi zmia-

nami.

Tadeusz Pogoda, który w punkcie leczy 

się już kolejny raz dostrzega pozytywne 

zmiany poprawy stanu zdrowia. - To waż-

ne, że mamy taką usługę na miejscu, nie 

musimy dojeżdżać na przykład do szpitala

w Grodzisku Mazowieckim- przyznaje

tymczasem Danuta Kowalska. Punkt Re-

habilitacji czynny jest: w poniedziałki od

godziny 12.30 do17.00, we wtorki od

godziny 8.15 do12.15, w czwartki od go-

dziny 8.15 do12.15, w piątki od godziny

13.00 do17.30.

JN

1 marca rachmistrzowie rozpoczęli

obchód przedspisowy, swój obszar pracy

sprawdzali do 17 marca. W teren, w ra-

mach Narodowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań  wyruszą 8 kwietnia,

ich praca potrwa do 30 czerwca. Od 1 do

16 czerwca można dokonać samospisu za

pomocą internetu.

Spis ma na celu zebranie informacji

o liczbie ludności, jej terytorialnym roz-

mieszczeniu, strukturze demograficzno

-społecznej i zawodowej a także społecz-

no - ekonomicznej i warunkach miesz-

kaniowych. Pozwoli pozyskać informacje

między innymi dotyczące zmian zacho-

dzących w procesach demograficznych.

Każdy rachmistrz zostanie wyposażony

w imienny identyfikator. Spis będzie obej-

mował między innymi: stan i charaktery-

stykę demograficzną ludności, edukację, 

aktywność ekonomiczną osób, dojazdy do 

pracy, źródła utrzymania, niepełnospraw-

ność, obywatelstwo, migracje wewnętrz-

ne, migracje zagraniczne, narodowość 

i język oraz mniejszości narodowe i et-

niczne, wyznanie, stan i charakterystykę 

zasobów mieszkaniowych.  

W spisie na terenie gminy Żabia Wola 

biorą udział: Agnieszka Przybylska, Ad-

rian Gzula, Natalia Kalisiewcz, Milena 

Owczarek i rezerwowo Izabela Krutkowska. 

oprac.

JN

Zabytkowy Kościół w Skułach już 
z systemem przeciwpożarowym

Pod koniec zeszłego roku w Kościele

w Skułach zainstalowany został system sy-

gnalizacji pożaru. Pojawiły się czujki, które

w razie pożaru czy zadymienia będą na-

tychmiast alarmowały. Inwestycja została

sfinansowana z budżetu gminy Żabia Wola,

jej koszt to 36.071.44 złotych brutto.

Kościół jest zabytkiem II klasy. Ściany

wewnątrz obite są płótnem, na którym na-

malowane zostały sceny ze Starego i No-

wego Testamentu.

Obok budynku sakralnego stoi dzwon-

nica i zegar słoneczny z XVIII wieku. Skul-

ska świątynia to jedna z najcenniejszych

budowli sakralnych Mazowsza, dlatego

tak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo 

tego miejsca. 

JN

Jak w przedszkolu
W każdą środę w Domu Kultury w Ża-

biej Woli odbywają się zajęcia przedszkol-

ne dla dzieci. Prowadzone są od godziny

9 do 11.30, zajęcia są bezpłatne. - Jest to

taki skrócony dzień w przedszkolu- mówi

pedagog Daria Kosiak- Migda.

Zajęcia skierowane są do dzieci, które

nie chodzą do przedszkola a potrzebują

nauki, zabawy z innymi dziećmi. Zaintere-

sowanie taką formą spotkań jest ogromne,

już teraz na zajęcia przychodzi 20 dzieci.

Pierwsze odbyły się w grudniu zeszłe-

go roku. Dzieci uczą się, wspólnie malują,

rysują, bawią się, poznają kolegów, ale

także spożywają razem posiłki. -Stają

się bardzo samodzielne- mówi Małgo-

rzata Głąb, mama Zuzi i Bartka. Zauważa 

pozytywne zmiany u swoich pociech. 

W zajęciach biorą udział maluchy w wieku 

powyżej dwóch lat. 

JN

Zielone miejsce w centrum 
Żabiej Woli

Żabiowolski Lasek, zielony punkt 

w centrum Żabiej Woli w przyszłości stać 

ma się miejscem spotkań, uroczystości 

plenerowych, spacerów czy lekcji na ło-

nie natury a może nawet konferencji na 

świeżym powietrzu z racji istniejącego 

nieopodal hotelu.

Tymczasem jednak projekt jest w fazie 

realizacji. Andrzej Jendrych, który koordy-

nuje prace zachęca sponsorów do uczest-

nictwa w nich. Na razie nie jest łatwo ale 

powoli udaje się krok po kroku inspirować 

kolejne osoby.

- Całość tego projektu ma pochłonąć 

56 tysięcy złotych- informuje Agnieszka 

Karkulak z Urzędu Gminy w  Żabiej Woli. 

Potrzebne są tablice informacyjne, bramy 

wejściowe, jedna brama już została za-

mówiona. W lasku znajdzie się ogromny

głaz zarejestrowany w Instytucie Geologii,

o niebagatelnej wadze 30 ton. Pojawią się

informacyjne ciekawostki, tropy zwierząt.

Przyciągać ma amfiteatr, można korzystać

do woli  ze spacerów i odpoczynku przy

stołach-ławach. Zamontowana zostanie

też tablica pamiątkowa na której znajdą

się nazwiska osób, które wzięły udział

w sponsoringu tego projektu. 9 kwietnia

i 7 maja pomysłodawcy powstania Lasku

zapraszają wszystkich, którzy chcą się

włączyć w budowanie ciekawego, zielo-

nego miejsca w Żabiej Woli. 

JN
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Wspominamy Wojciecha Siemiona
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wojciech Juliusz Siemion był człowiekiem sztuki. Jako znany i ceniony ak-

tor z zaangażowaniem godnym uznania podejmował się społecznej pracy na 
rze cz propagowania kultury. Oddanie innym, chęć wpływania na otaczającą 
Go rzeczywistość sprawiły, że dwukrotnie został radnym województwa mazo-
wieckiego. Brał udział w pracach Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziedziny te były Mu 
szczególnie bliskie.

Był pomysłodawcą wielu inicjatyw, mających na celu ochronę kulturowej 
spuścizny i tradycji. Sam stworzył prywatną galerię sztuki z dziełami malarstwa 
współczesnego i twórczością ludową. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach, 
którym przyświecała idea uwrażliwiania na sztukę nie tylko mieszkańców Ma-
zowsza, ale i całej Polski. Żył, by dawać siebie innym, zarażał swoją pasją do 
kultury żywego słowa, pokazywał, jak znacząca jest przeszłość w kontekście 
przyszłości i jak ważna jest nasza narodowa tożsamość.

Wojciech Juliusz Siemion był wyjątkową postacią, o zapadającej w pamięć 
osobowości. Dla nas, samorządowców pozostanie – kolegą, radnym wojewódz-
twa I i III kadencji, dla naszego regionu – wielkim Mazowszaninem, animatorem 
życia kulturalnego i społecznikiem, dla Polski i Polaków – utalentowanym arty-ski i Polaków  utalentowanym arty
stą pielęgnującym narodowe dziedzictwo.

Marek Wieżbicki - Starosta Powiatu Grodzisk Mazowiecki
Wojciech Siemion był człowiekiem szczególnie zasłużonym dla kultury, jej 

upowszechniania i rozwoju w naszym powiecie.
W domu- muzeum i skansenie tworzonym wokół, pozostawił trwały pomnik 

swojej działalności, podobnie jak w książkach poświęconych poezji. Nieza-
pomniane role filmowe i teatralne oraz występy sceniczne zawsze wzbudzały 
w nas podziw.

Jego pracę z młodzieżą cenimy szczególnie wysoko. W szkołach krzewił 
kulturę, szczególnie ludową. Społeczności swojej wsi, gminy i powiatu dawał 
przykład jak pracować i jak ważne jest to działanie.

Wojciech Siemion znakomicie promował gminę i powiat. W uznaniu Jego 
zasług niedawno Rada Powiatu Grodziskiego przyznała Mu honorowe wyróżnie-
nie „Mecenasa Kultury”.

Halina Wawruch – Wójt „ Siemionowej” Gminy Żabia Wola
Twórczość, cała działalność Wojciecha Siemiona nie mieści się w żadnych 

ramach, nie da się zaszufladkować w przedziałach. Prezentował nam, mieszkań-
com Gminy najwyższy kunszt aktorski, wzruszał i bawił, biesiadował. Rozmowy 
i dyskusje nazywał „sąsiedzkimi posiadami”, z luminarzami polskiej kultury, 
ludźmi sztuki z wielu krajów, ale też z sąsiadami zza miedzy, z mieszkańcami 
naszej gminy. Francja, Litwa, Irlandia czy Białoruś – stały w jednym szeregu 
z Mazowszem, Grodziskiem, Skułami czy Żabią Wolą. W każdym gronie był 
„swoim człowiekiem”. A to dzięki temu, że wynajdował w swoim rozmówcy 
najlepsze cechy. Komunikował, łączył ludzi. Plenery i wernisaże malarskie, 
rzeźbiarskie, koncerty muzyki poważnej i ludowe muzykowanie stawały się bliż-
sze młodzieży, nam wszystkim, którzy w tym uczestniczyli.

Mistrz Wojciech, Profesor Siemion pozostanie dla Żabiej Woli niezapomnia-
ny. Czynimy starania by spuścizna Artysty została u nas utrwalona.

Ewa i Bogusław Bartczakowie – aktywni społecznicy współtwórcy 
stałej ekspozycji w OSP Skuły

Wojciech Siemion czynnie wspierał akcję OSP „ Ocalić od zapomnienia”, 
uczył nas i fascynował opowiadaniami, poezją. Wspierał radą przy kompleto-
waniu ekspozycji Izby Tradycji w Skułach. Jako członek wspierający OSP na 
ostatnim walnym zebraniu w ubiegłym roku recytował wiersz o listonoszu, który 
w swojej miejscowości bywał zawsze, codziennie, w mróz i w deszcz. Był wro-
śnięty w swoją społeczność, a przez to niezauważalny. Przyszedł jednak czas, 
że się nie pojawił. I Siemion zadał pytanie:, co robić, jeśli listonosza zabraknie? 
Po wygłoszonym wierszu wybiegł, bo spieszył się do Grodziska na przedstawie-
nie. To było ostatnie spotkanie ze Skułami, z naszą społecznością. Wkrótce go 
zabrakło … Naszego Listonosza piękna, poezji, kultury.

Stella Batory – nauczycielka w gimnazjum w Józefinie
Wszyscy Go w Skułach znaliśmy. To był serdeczny, życzliwy Człowiek przez 

duże C. Był otwarty na młodzież i jej potrzeby. W sposób bardzo subtelny uczył 
patriotyzmu, pięknie pokazywał nasze polskie tradycje, szczególnie ludowe 
przekazy, sztukę i folklor.

W dzisiejszej dobie postępu elektronicznego, pospiechu, pozwalał zatrzy-
mać się i poznać piękno, szczególnie poezji. Pomagał nam w OSP w Skułach 
we wszystkim. Brakuje Go nam.

Mirosław Bieganowski – przewodniczący Rady Gminy
To był pod każdym względem wyjątkowy człowiek. Nigdy się nie wywyższał. 

Z każdym z nas znajdował wspólny język. Potrafił znaleźć się w każdej sytuacji. 
Spotykałem Go w Urzędzie Gminy w gumiakach, bo inaczej nie udawało mu się 
przebrnąć przez jego okoliczne błota, w innych sytuacjach zawsze schludnie, 
ale elegancko ubrany. Zawsze tak samo przyjazny ludziom, nam, Jego współ-
mieszkańcom.
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Janusz Bolewski – profesor, neurochirurg
Podziwiałem Go, mimo upływu lat nie przestawał być wielką postacią. Kul-

turę, tę wielką i tę codzienną sprowadzał do swojego domu, do miejsca gdzie 
występował. Został zapamiętany z charakterystycznych ról, pięknych kreacji, ale 
wiążemy Go zawsze z kulturą wsi, był stale blisko ludzi. To była wielka postać. 
Zasługuje na trwałe upamiętnienie. Mogę wspierać taką inicjatywę.

Witold Czukasnow – dziennikarz TV, prezes LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego”

Poznałem Wojciecha Siemiona dopiero w ostatnich latach. Podziwiałem Jego 
wszechstronność, obok aktorstwa miał wielkie osiągnięcia w wielu dziedzinach. 
Poezję interpretował znakomicie, potrafił dobrać utwór na każdą okazję. Uczynił 
to wzruszająco na ostatnim w Jego życiu zebraniu OSP w Skułach. Był krótko, 
a pozostawił niezapomniane wrażenie.

Walentyna Julia Jendrych – aktorka
Już po pierwszej wizycie w Petrykozach Gospodarz ujął nas swoją bezpośred-

niością. Przypomniał (miał fenomenalną pamięć) występy w STS-ie (Studencki 
Teatr Satyryków), gdzie stawiałam pierwsze kroki na scenie, a Siemion prezen-
tował piękne monodramy i ciekawe interpretacje sceniczne.

W atmosferze spotkań w Petrykozach odczuwałam wielka tolerancję. Tole-
rancję na poglądy, przekonania, wyznania, a także podejścia do kultury, sztuki, 
tolerancję na sposoby interpretacji, na poziom prezentowanej sztuki.

Z zainteresowaniem słuchałam poety w rozmowie z księdzem biskupem, zna-
nego z religijności muzyka w dyspucie ze znanym ateistą. Ludzie o różnych ro-
dowodach czuli się w Petrykozach nieskrępowani, słuchali cytatów z Ewangelii 
i „słonych” fragmentów literatury. Centrum kultury naszej gminy, powiatu było 
zarazem centrum ducha tolerancji, współpracy i prawdziwej demokracji.

Joanna Kacperska – aktorka i Józef Pless - poeta.
Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym. Nawet przy posiłkach, kiedy 

mówiło się o sztuce, poezji przechodził do tematów bardzo konkretnych jak 
budowa drogi, porządkowanie, potrzeby szkół itp. Petrykozy były dla licznych 
mieszkańców Gminy miejscem spotkań i dyskusji. Pamiętamy spotkanie rad-
nych, na którym Wojtek uczył sztuki mediacji. Wspólne występy pokazywały 
jakim niezrównanym był partnerem. Niebawem ukażę się nasza książka o Woj-
ciechu Siemionie. 

Barbara Kacper-Siemion – wdowa po Gospodarzu Petrykoz 
Dwór w Petrykozach -jeszcze rok temu to było „serce kultury” gminy Żabia

Wola ,a bicie tego „serca” podtrzymywał Wojciech Siemion, największy skarb
dworu. To On tworzył wyjątkowość tego miejsca. Tam powstawały Jego  arty-
styczne wizje. Wszystko dookoła stanowiło scenografię Siemionowego Teatru
Słowa, gdzie główną rolę odgrywał On-aktor wraz z Poezją, Muzyką, Malar-
stwem. Otwarta szeroko brama oznaczała, że Gospodarz jest w domu gotów do
przyjęcia gości. Przyjeżdżali z różnych zakątków kraju i  świata, spragnieni wy-
jątkowych artystycznych przeżyć. A gdy już trafili do Siemionowej mitycznej Ar-
kadii po raz pierwszy, wracali wielokrotnie........z  powodu Mistrza Wojciecha.

Zofia Owczarek – sekretarz Gminy
Moje pierwsze wspomnienie związane ze znanym wówczas aktorem związane

jest z pracą społeczną, której hołdował zawsze Wojciech Siemion będąc póź-
niej społecznym animatorem na polu upowszechniania kultury w naszej gminie,
naszym powiecie, na Mazowszu i dalej – w naszym kraju. Będąc młodą harcer-
ką chodziłam wraz z drużyną grabić liście i porządkować teren wokół dworku
w Petrykozach.

Wiele lat później, jako urzędnik Gminy miałam do czynienia z Jego aktyw-
ną działalnością. Dokonywał rzeczy wydawałoby się niemożliwych. Oczywiście
z pomocą gminnego urzędu, z pomocą społecznych organizacji, osobistości
sprzyjających artyście, czy nawet wojska, któremu w rewanżu pomagał obco-
wać ze sztuka aktorską.

Dzięki swojej pasji społecznikowskiej dźwignął stary dworek, stworzył park
ze skansenem, ale przede wszystkim stworzył atmosferę, w której ze sztuką,
z poezją mogli obcować wszyscy - luminarze kultury, sąsiedzi rolnicy, dzieci
i młodzież, strażacy ze skulskiej OSP słowem my wszyscy, mieszkańcy gminy. 
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Ewa Pierścionek – architekt, plastyk 
Wojciech Siemion? – Tęsknie za nim. Na scenie znakomity aktor, w bezpo-

średnich kontaktach jeszcze zyskiwał, był bliski ludziom, swemu rozmówcy. 
Miał w sobie dobroć. Ożywiał ludzi wokół. Przy powstawaniu Muzeum Żaby, na 
naszych spotkaniach widział i przyrodę i ludzi. W gremiach gdzie byliśmy wraz 
z Nim widziałam jak potrafi docierać do ludzi. Gdy nie było Go na jednym ze 
spotkań od razu czuło się, że atmosfera jest inna. W zespole wyróżniał się, ale 
nie stwarzał dystansu, był prawdziwym współbiesiadnikiem.

Krystyna Pietrzak – Dyrektor Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego
Wojciech Siemion kochał młodzież. Często się z nami kontaktował, organizo-

wał spotkania z wieloma artystami, uczył zasad recytacji, pomagał w rozumieniu 
poezji i poszczególnych poetów. Cieszył się z udziału uczniów w imprezach 
kulturalnych, radowały Go sukcesy młodych. Organizował Unię Wysoczyzny 
Rawskiej – stowarzyszenia dziewięciu gimnazjów i liceów. Obdarowywał je ob-
razami pozyskanymi od jego znajomych, znanych malarzy.

Pozostaje w naszej pamięci jako nasz Przyjaciel i Nauczyciel.

Krzysztof Siemion – syn i Karolina Siemion - wnuczka
Mija rok od śmierci naszego Ojca i Dziadka niedawno minęło siedem lat od 

śmierci naszej ukochanej Matki i Babci – Jadwigi Siemionowej. Wspominamy 
o Niej, bo nie da się mówić o Dziadku nie myśląc o Babci Wisi, która trwała 
wiernie u boku swojego męża przez ponad 50 lat, zawsze dyskretnie wspierając 
Go zarówno w tych dobrych jak i gorszych czasach. Nie kto inny – tylko Piwka 
(jak mówił Dziadek o Babci) była dobrym duchem dworu w Petrykozach. Chyba 
największą zasługą moich Rodziców i Dziadków było uratowanie dworu i parku 
w Petrykozach. W 1979 swoją działalność zainaugurowała Wiejska Galeria Sztu-
ki, przemianowana później na Prywatne Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemio-
nów. Znajdują się w nim wzory współczesnego malarstwa polskiego oraz rzeźby 
ludowej, które Rodzice gromadzili przez całe swoje życie. Przez lata powstawał 
także skansen .

Druga ważną inicjatywą było stworzenie ,,Unii Petrykowskiej,, która od roku 
2000 zrzeszała sąsiadujące z dworem gimnazja Wysoczyzny Rawskiej. Dzia-
dek często odwiedzał te szkoły, patronował uroczystościom, które się w nich 
odbywały, ale także zapraszał szkolną młodzież i nauczycieli do Petrykoz na 
spotkanie z poetami, pisarzami i politykami. Kiedyś na takie spotkanie przyje-
chała pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Myślę, że było to dla wszystkich 
wielki przeżycie.

Nasz Ojciec i Dziadek był bardzo zaprzyjaźniony ze strażakami z OPS Skuły, 
przede wszystkim wieloletnim szefem i dobrym duchem tej organizacji - Wa-
cławem Świdlickim. 

Wacław Świdlicki – Prezes OSP Skuły, radny Gminy
Gdy tylko sprowadził się na nasz teren zaczęliśmy współprace, która trwała 

dziesięć lat. Pomagał nam w pracy z młodzieżą, w organizacji „ Złazów Nie-
podległościowych” , wieczornicach, bywał na walnych zebraniach. To ostatnie 
było szczególnie wzruszające. Mówią o nim p. Bartczakowie. Ciekawe akcje, 
wspaniałe występy, a jednocześnie brak dystansu, bezpośredniość i przyjaciel-
skość promieniowała od Niego. Bardzo nam brakuje Wojtka Siemiona, Mistrza 
i Nauczyciele, naszego ziomka, sąsiada.

Danuta Wiczuk-Nowajczyk – dyrektor Domu Kultury w Żabiej Woli

Wojciech Siemion uczestniczył we wszystkich naszych uroczystościach,
imprezach, spotkaniach. Był gościem częstym, można powiedzieć, że stałym.
Powinien spowszednieć. Tymczasem zawsze czuło się, że jest gościem naj-
ważniejszym, najbardziej oczekiwanym. Był nad wyraz skromny, bezpośredni,
nie stwarzał dystansu. Przeciwnie, nawiązywał kontakt dający satysfakcję roz-
mówcy.

Wojciech Siemion bawił, uczył, wpajał miłość do Ojczyzny. Gdy na dożyn-
kach mówił wiersz o chlebie wzruszał do łez. Kto dziś to tak pięknie potrafi
wyrazić? 

Mirosław Wiśniewski – lekarz, który poświęcił się fotografii i doszedł
w niej do mistrzostwa

Wojciech Siemion  był niewątpliwie najwybitniejszą postacią w historii gminy
Żabia Wola i jestem przekonany, że całe dziesięciolecia przyszłe takim będzie.

Osiadł na stałe tutaj, w naszej gminie jakby spinając klamrą swoją ludowość:
od Krzczonowa na Lubelszczyźnie, gdzie się urodził do mazowieckich Petrykoz,
gdzie mieszkał do ostatnich dni.

To w Petrykozach wskrzesił, ocalił od zapomnienia mazowiecki dwór jeden
z najpiękniejszych,  „najbardziej dworskich z dworów w Polsce”. 

Tutaj odbywały się wielkie wydarzenia kulturalne, spotkania młodzieży oko-
licznych szkół z wybitnymi postaciami świata kultury. Te częste spotkania nazy-
wał „lekcjami wychowania obywatelskiego”. Były one dla niego bardzo ważne,
bo Wojtek Siemion był też działaczem, posłem na sejm IX kadencji, zasiadał
w sejmiku mazowieckim reprezentując PSL, był aktywny w wielu wydarzeniach,
zawsze jako reprezentant nurtu lewicowego.

Gmina Żabia Wola wiele skorzystała z tej niezwykłej pasji społecznikowskiej
Wojciecha Siemiona.

Zebrał i do druku przygotował 
Andrzej Jendrych – dziennikarz, działacz społeczny
Poprosiłem o wypowiedź mieszkańców naszej Gminy, wypowiedź ukierunko-

waną: Wojciech Siemion – nasz sąsiad, współmieszkaniec, społecznik, krzewi-
ciel kultury, nauczyciel poezji.

Chciałem jednak zwrócić uwagę Czytelników na jeszcze jeden rys charakteru
Wojciecha Siemiona, na patriotyzm lokalny, którego był wyrazicielem i głosi-
cielem. Wyrażało się to m.in. w dociekliwości przy badaniu historii naszych
żabiowolskich ziem, wsi, dawnych mieszkańców. Na każdy fragment historii
Polski miał swoje ciekawostki. Był wspaniałym aktorem, koneserem i nauczy-
cielem poezji, krzewicielem kultury i społecznikiem. Był Patriotą i zarazem Pa-
triotą Lokalnym.

fot. Monika Siemion
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Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Młodzi sportowcy walczą o sukces

W każdy dzień tygodnia włącznie z so-

botą Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie 

zaprasza swoich uczniów na zajęcia po-

zalekcyjne. Różnorodność zajęć pozwala 

na rozwój młodego człowieka, poznanie 

możliwości i rozbudzanie ciekawości 

świata.

Niebawem w szkole wydany zosta-

nie także pierwszy numer gazetki, której 

powstanie ma profesjonalne podłoże. 

Uczniowie i nauczyciele szkoły wzięli 

bowiem udział w specjalnych warsztatach 

przygotowanych przez dziennikarzy.

Tymczasem placówka oferuje także 

między innymi warsztaty z logopedą, 

odbywają się one w poniedziałki i środy. 

W poniedziałki judo trenują sportowcy, ich 

kolejne zajęcia we środy. W poniedziałki 

o godzinie 14.30 rozpoczynają się zajęcia 

z unihokeja, na które Marcin Łęcki zapra-

sza także w piątki. We wtorki spotykają się 

miłośnicy ekologii,w  czwartek mają miej-

sce lekcje z języka angielskiego. W piątki 

także zajęcia plastyczne. W soboty spoty-

kają się formacje ministrantów. Nowością

szkoły są zajęcia z kreatywności. Odbywa-

ją się w środy i piątki. To lekcje z nauki

szybkiego czytania, spostrzegawczości

czy logicznego myślenia.

JN

W sobotę, 12 marca odbyły się eli-

minacje III etapu Powiatowego Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

,, Młodzież zapobiega pożarom”. Młodzi

ludzie sprawdzali wiedzę odpowiadając na

pytania testowe, była także część ustna.

Reprezentanci poszczególnych jednostek

do turnieju przygotowywali się od kilku

miesięcy. Poziom konkursu był wysoki,

przyznaje prezes OSP w Skułach, Wacław

Świdlicki.

Dzień wcześniej, także w jednostce

Ochotniczej Straży Pożarnej w Skułach

odbył się konkurs gminny, który wyłonił

reprezentację gminy Żabia Wola do kon-

kursu powiatowego. Uczestnicy oceniani

byli w kategoriach wiekowych: szkoły

podstawowe, gimnazjalne i ponadgim-

nazjalne. W tym etapie młodzi ludzie

zmierzyli się z pytaniami testowymi. Od-

powiedzi oceniała komisja w składzie: Ha-

lina Wawruch, Wacław Świdlicki i Izabela 

Świdlicka.

Po piątkowych emocjach przyszedł 

czas na konkurs powiatowy, który odbył 

się w Skułach, w sobotę 12 marca. - Cie-

szę się, że jest ciągle zainteresowanie 

konkursem, dziękuję za to, że spotykacie 

się w Ochotniczych Strażach Pożarnych, 

bo to znaczy, że taka działalność jest 

potrzebna - mówił podczas uroczystości 

Mirosław Gajowniczek.

Najlepsi otrzymali nagrody, a wszy-

scy uczestnicy podziękowania za udział. 

Fundatorem nagród było Starostwo Po-

wiatowe w Grodzisku Mazowieckim. Wy-

niki rozgrywek finałowych są następujące: 

W kategorii szkoły podstawowe: 1 miej-

sce przypadło Szymonowi Włodarkiewi-

czowi z OSP w Skułach, 2 Mateuszowi 

Michałowskiemu z OSP w Skułach, 3 Do-

minikowi Bartczakowi ze Skuł, dyplom 

za 4 miejsce otrzymała Anna Kostrzewa 

z OSP w Izdebnie Kościelnym. W kategorii 

szkoły gimnazjalne: 1 miejsce należy do 

Michała Drągowskiego z OSP w Żele-

chowie, 2 do Jakuba Bartczaka ze Skuł, 

3 do Pauliny Michałowskiej z Żelechowa, 

4 do Mateusza Wituskiego z Bożej Woli. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 

1 miejsce zajął Piotr Świdlicki ze Skuł, 

2  Karolina Dębicka z OSP w Izdebnie 

Kościelnym, 3 Sebastian Piernik ze Skuł,

4 Ewelina Chyłek z Bożej Woli, 5 Danuta

Michalak z OSP w Izdebnie Kościelnym.

Uczestników oceniała komisja w składzie:

kpt. Marek Szymanek, kpt. Kamil Karpiń-

ski, st. sekc. Dariusz Kiempiński, dh. Piotr

Galiński.

Justyna Napierała

5 marca w Gimnazjum w Józefinie 

spotkali się sportowcy, uczniowie, szkoły, 

samorządowcy, działacze Uczniowskiego 

Ludowego Klubu Sportowego Józefina, 

by podsumować ubiegły rok. Dla spor-

towców okazał się pracowity i łaskawy, 

jednak pełen wrażeń i emocji związanych 

z uczestnictwem w różnego rodzaju roz-

grywkach.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

liczy teraz 67 członków, 37 kolarzy i 30 

zawodników unihokeja. W zeszłym roku 

wzięli udział w 28 wyścigach na terenie 

całego kraju. Są znakomici, reprezentują 

dobrą formę. W kolarstwie startują mię-

dzy innymi: Monika Mirgos, Aleksandra 

Sapieja, Aleksandra Powieża, Daniel Kra-

jewski. Szkoła z Józefiny współpracuje ze 

sportowcami z Tarczyna.

- Sport to doskonały sposób spędzania 

czasu dla młodych ludzi- mówi dyrektor 

Gimnazjum, Krystyna Pietrzak. Przyznaje, 

że sukcesy jakie odnoszą w sporcie mo-

tywują uczniów do dalszej pracy, uczą 

dyscypliny i co najważniejsze podnoszą 

poczucie własnej wartości. Drużyny biorą 

udział w Mistrzostwach Polski, dziewczęta 

zajęły między innymi pierwsze miejsce na 

Mistrzostwach Warszawy, zarówno druży-

na dziewcząt jak i chłopców zajęła pierw-

sze miejsce na zawodach powiatowych. 

Klub finansowo wspiera budżet gminy 

Żabia Wola. W zeszłym roku klub od gmi-

ny otrzymał 21 tysięcy złotych, z budże-

tu Tarczyna wpłynęło 5 tysięcy złotych.

Sportowców trenują w kolarstwie - Lucjan

Stefanek i w unihokeju - Marcin Łęcki.

JN

Ferie z Domem 
Kultury

Jak co roku, Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Żabiej Woli wraz z żabiowolskim

Domem Kultury w czasie ferii zimowych

zorganizowały cykl imprez i wyjazdów re-

kreacyjnych. Oferta placówek skierowana

była do dzieci z terenu gminy, które chcia-

ły aktywnie spędzić swój wolny czas.

Wśród zaoferowanych „sposobów na

nudę” każdy mógł znaleźć ciekawą pro-

pozycję. Kinomani obejrzeli filmy pt.:

„Jak wytresować smoka” oraz „Mega-

mocny 3D”. dzieci lubiące sport wyjeż-

dżały na lodowisko (Mszczonów) oraz

basen (Grodzisk Mazowiecki). Młodsze

dzieci poznały losy muzykantów z Bremy

w czasie spektaklu teatralnego, (za który

dziękujemy teatrzykowi Art– Re) i usły-

szeć kilka ciekawych książkowych historii

(wśród których największą popularnością

cieszyła się bajka o żyrafie chorej na angi-

nę). Dużym zainteresowaniem cieszyły się

również walentynkowe zajęcia manualne,

podczas których dzieci wykorzystywały

umiejętności plastyczne w celu stwo-

rzenia oryginalnych kartek związanych

z Dniem Zakochanych.

Niestety – wszystko, co dobre, szybko

się kończy. Pozostaje czekać do począt-

kowych dni wakacji, które zapewne zapo-

czątkują kolejne „Lato z Kulturą”. 

Janusz Wojtan
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Folwarskim, prezesem Gminnej Spółki Wodnej w Żabiej Woli rozmawia 
j j j p p

Justyna Napierała

Taniec, zajęcia decoupage , nauka języków obcych,
Dom Kultury dla wszystkich

Panie prezesie, ile już lat pracuje

Pan w Gminnej Spółce Wodnej?

- Myślę, że będzie już około 12 lat.

Pracujemy społecznie nie pobierając wy-

nagrodzenia.

Zeszły i ten rok to wyjątkowo trudny

czas dla spółki?

- Tak to prawda, mamy bardzo mokre

lata. Od kilku sezonów nie obserwowa-

liśmy aż takich problemów związanych

z nadmiarem wody. Urządzenia me-

lioracyjne są już niestety przestarzałe

i w związku z tym występuje duża awa-

ryjność. W tej chwili jest wiele pilnych

awarii, czekamy na korzystną pogodę by

móc je usunąć.

Czy główną przyczyną awarii jest

stan techniczny urządzeń?

- Stan techniczny urządzeń jest przy-

czyną, ale mamy także - co warto pod-

kreślić -znacznie utrudniony dostęp do

niektórych pól. Wynika to z tego, że wła-

ściciele nie przebywają na naszym tere-

nie, mają tutaj jednak swoją ziemię. Cier-

pią z tego powodu rolnicy, których działki 

znajdują się pomiędzy tymi, które leżą 

odłogiem. W takich właśnie miejscach 

jest najwięcej awarii. W zeszłym roku na 

usuwanie awarii wydaliśmy 40 tysięcy 

złotych. W tym roku na pewno 40 tysięcy 

złotych nie wystarczy. Utrzymujemy spół-

kę ze składek członkowskich, wspiera nas 

budżet powiatu, ale też gmina Żabia Wola. 

Urzędnicy gminy prowadzą również księ-

gowość spółki.

Na ilu gospodarstwach pracowali-

ście w zeszłym roku?

- Myślę, że obsłużyliśmy ponad sto 

gospodarstw. Mieszkańcy zgłaszają pro-

blem, czasami chcą jego natychmiasto-

wego rozwiązania, co bywa niemożliwe. 

Obsługujemy tych, którzy płacą składki 

członkowskie. Każdy członek spółki wnosi

20 złotych składki rocznie. W spółce jest

teraz blisko 700 członków. Wiele osób

chce się przyłączyć, jednak w pierwszej

kolejności na ich terenie musi zostać zre-

alizowana melioracja.

Panie prezesie na tę chwilę jakie są

pilne awarie.

- Czekaliśmy na rozmarznięcie ziemi,

żeby rozpocząć pracę. Mamy rowy me-

lioracyjne w polach. Zgłoszonych zostało

kilkanaście pilnych awarii, między innymi

w miejscowościach: Żelechów, Musuły,

Zaręby, Lisówek. Szukamy zawsze naj-

tańszego wykonawcy, za wykonane prace 

płaci spółka z budżetu, który tworzą skład-

ki członkowskie.

Na koniec Panie Prezesie, na co 

Pan zwrócił uwagę członkom spółki 

podczas walnego zebrania?

- Apeluję do mieszkańców o to by 

dbali o urządzenia drenarskie, szczególnie 

w odłogowanych terenach. W miejscach 

przejść głównych. Jestem zwolennikiem 

taniego wykonywania pracy i dbania 

o urządzenia, to na pewno zmniejszy 

awaryjność.  Walne zebranie odbyło się 

24 marca w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli. 

Podczas spotkania podjęta została decyzja 

o podwyższeniu składki członkowskiej do 

kwoty 25 zł za hektar użytków rolnych.

Dziękuję za rozmowę.

- Staramy się wszystkich w różnym

wieku i z różnymi zainteresowaniami

przyciągnąć do naszego Domu Kultury -

mówi dyrektor DK w Żabiej Woli, Danuta

Wiczuk- Nowajczyk. Tak też ułożone zo-

stały zajęcia, dla każdego coś interesu-

jącego. Coraz więcej osób decyduje się

spędzić wieczory na przykład ćwicząc, na

zajęciach z aerobicu, czy pzy brydżowym

stoliku.

W poniedziałki Dom Kultury zaprasza

od godziny 14 do 18 na zajęcia instru-

mentalne. O godzinie 19 rozpoczyna się 

aerobic dla kobiet, między 14 a 21 nauka 

języków obcych. Wśród propozycji: język 

angielski i niemiecki. O godzinie 15 od-

bywają się spotkania grupy brydżowej. We 

wtorki od godziny 15 nauka języków ob-

cych, o 16 rozpoczyna się próba zespołu 

muzycznego. Cały czas można także ko-

rzystać z propozycji biblioteki.

W środy nowość: zajęcia decoupage, 

rozpoczynają się o godzinie 16, o 14 nauka 

języków obcych, o 19 aerobic. W czwartki 

po godzinie 16 początek zajęć plastyczno 

-terapeutycznych, później nauka języków 

obcych. W piątki o 14 nauka gry na instru-

mentach. O godzinie 16.30 spotykają się 

miłośnicy tańca, o 20 zajęcia taneczne dla 

kobiet 30 plus. W czwartki i piątki w go-

dzinach 17 - 19 dzieci ze szkół podsta-

wowych uczęszczają na zajęcia mnemo-

techniki i szybkiego czytania. W soboty od 

godziny 9 przychodzą maluchy na zajęcia

integracyjne „Leonardo” (nauka przez

zabawę, praca nad indywidualnymi zdol-

nościami, kształtowanie prawidłowych

postaw i charakteru, „Szalone soboty”).

Dom Kultury tradycyjnie już zorganizował

dzieciom zajęcia feryjne, tradycyjnie już

obchodzone było także Święto Kobiet. 

JN

Opowiedz o Ziemi Chełmońskiego

Chcesz być 
dziennikarzem 
spróbuj, możesz 
wygrać 1000 
złotych

Uczniowie szkół podstawowych, gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu

działania LGD „Ziemia Chełmońskiego”

mogą wziąć udział w konkursie dzienni-

karskim i przygotować reportaż, prezen-

tację multimedialną, fotoreportaż, wywiad

czy felieton w którym w sposób intere-

sujący, frapujący, merytoryczny zwrócą

uwagę na piękno Ziemi Chełmońskiego, 

ludzi tu mieszkających, uprawiających 

ciekawe zawody. Należy opisać coś co 

nas zachwyca i prowokuje do myślenia. 

Termin składania prac upływa10 maja. 

Więcej informacji na stronie www.ziemia-

chelmonskiego.pl,

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Cheł-

mońskiego” ogłasza Konkurs Dziennikarski 

„Perełki Ziemi Chełmońskiego” z głów-

ną nagrodą o wartości 1000 zł. Konkurs 

przeznaczony jest dla osób dorosłych, 

zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. 

Forma – artykuł prasowy, audycja radiowa 

lub program lokalnej telewizji. Szczegó-

łowy regulamin konkursu zainteresowani 

znajdą na stronie internetowej www.zie-

miachelmonskiego.pl, termin nadsyłania 

prac 15 marca – 13 maja 2011r.


