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W tym roku przypada setna roczni-
ca śmierci wybitnego polskiego ma-
larza- Józefa Chełmońskiego. Artysta
ostatnie dwadzieścia pięć lat swojego
życia spędził w sąsiadującej z Żabią
Wolą- Kuklówce, spoczął zaś zgodnie
ze swoją ostatnią wolą na cmentarzu
w Żelechowie. Dziedzictwo wielkiego
twórcy zobowiązuje do uczczenia pa-
mięci o nim. Gmina Żabia Wola za-
mierza upamiętnić Józefa Chełmoń-
skiego w sposób szczególny. 

Już 3 kwietnia o godzinie 17.00
odbędzie się przedstawienie w Domu
Kultury, które zaprezentuje życie
i twórczość Chełmońskiego. Wysta-

wione zostanie specjalnie przygoto-
wane przedstawienie „Malarski żywot
Józefa Chełmońskiego” napisane
i wyreżyserowane przez mieszkankę
Osowca Walentynę Julię Jendrnych,
a w rolę malarza wcieli się znany
artysta scen warszawskich i filmu
Ryszard Pracz. Po spektaklu będzie
można obejrzeć specjalnie przygo-
towaną wystawę inspirowaną jego
twórczością, prace przygotowują
dzieci i młodzież, uczestnicy zajęć
plastycznych. 

6 kwietnia dokładnie sto lat od 
śmierci malarza w kościele w Żele-
chowie odprawiona zostanie uroczysta
Msza Święta w jego intencji, po której
delegacje przejdą na cmentarz by zło-
żyć kwiaty na grobie artysty, 31 maja
Dom Kultury w Żabiej Woli zaprasza na
rajd rowerowy szlakiem Józefa Cheł-
mońskiego: Kuklówka, Żabia Wola,
Ojrzanów. Już od początku roku trwa
konkurs pod nazwą ,,Czy znasz obrazy
Józefa Chełmońskiego”, ogłoszony
przez Urząd Gminy wspólnie z Gminną
Bibliotekę i Domem Kultury. Konkurs
adresowany jest do młodzieży i doro-
słych, szczególnie zaś do uczniów ze
szkół powiatu grodziskiego- informuje
Danuta Wiczuk- Nowajczyk, dyrektor
Domu Kultury w Żabiej Woli.

ciąg dalszy na str. 2

Placówka wsparcia dziennego 
w Słubicy Dobrej oficjalnie rozpoczęła 
swą działalność 8 marca.  Stowarzy-
szenie „Szansa” w Żabiej Woli wygra-
ło konkurs na prowadzenie placówki 
ogłoszony przez Wójta Gminy. Na 
funkcjonowanie świetlicy w 2014 r. - 
utrzymanie budynku i wynagrodzenie 
kierownika - otrzymaliśmy z budżetu 
Gminy 39 tysięcy złotych - informuje 
Małgorzata Kozicka, prezes stowarzy-
szenia.

Na zajęcia do świetlicy w starej 
szkole w Słubicy przychodzi ponad 
20 osób. Dzieci mają profesjonalną 
opiekę, na miejscu zapewnione jest 
także dożywianie. W planach świe-
tlicy między innymi prowadzenie kół 
zainteresowań, organizowanie półko-
lonii, ferii.
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„SZANSA” ogłasza kolejną zbiórkę
Stowarzyszenie Szansa ogłasza kolej-
ną przedświąteczną zbiórkę produk-
tów i darów. Tradycyjnie w sklepach
na terenie Gminy ustawione zostaną
kosze do których będzie można wkła-
dać produkty, które chcemy ofiarować
na święta najbardziej potrzebującym.
Więcej na stronie numer 5.

Zostaw podatek w naszej Gminie
Zbliża się okres rozliczeniowy. Każdy
złoży swój PIT w Urzędzie Skarbowym.
Warto pamiętać o tym, że zgodnie
z ustawą o dochodach samorządu
terytorialnego, samorządy gmin, po-
wiatów i województw mają swój udział
we wpływach do budżetu państwa
z tytułu podatku PIT. W przypadku
gminy, w roku 2014 udział ten wynosi
37,53%. Oznacza to, że im więcej pie-
niędzy, jako mieszkańcy Gminy Żabia
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Wola przekażemy do budżetu państwa
z tytułu podatku PIT, tym większa kwota
wróci do naszej Gminy. Pozwoli to na
realizację większej ilości zadań. Wię-
cej na stronie numer 2.

Gmina Żabia Wola  inauguruje obchody
100-lecia śmierci Józefa Chełmońskiego

Powstała Świetlica 
Motyle

Ę

Pięknych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, ciepła, zrozumienia i miłości,
Świąt wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
p y y pp

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

SZANSA” ł k l j bió kPowstała Świetlica
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Kanalizacja-  nasz skok cywiliza-
cyjny.

Można się  spierać  jakie są przeja-
wy rozwoju społeczności w mniej czy
więcej zurbanizowanych skupiskach
ludzkich: czy liczba lodówek, telewi-
zorów czy aut na jedną rodzinę, czy
też ilość zużywanej wody, energii itp.
Ale czy chcemy czy nie, to co robi-
my ze ściekami i odpadami liczy się
najbardziej jako miara jakości życia,
higieny (a więc dbałości  o zdrowie)
i dbałości o środowisko

Postęp cywilizacyjny  na naszym
terenie następuje nieustannie, krok

po kroku, na co dzień. Często jeste-
śmy niezadowoleni, że zbyt powoli,
ale na zwiększenie tempa nie zawsze
nas – jako społeczeństwa – stać. Na-
tomiast to co skrywamy w naszych
ubikacjach, łazienkach czy szambach
w większych skupiskach mieszkań-
ców może stać się problemem  nu-
mer jeden jakości życia.

W Żabiej Woli oczyszczalnia ście-
ków już działa, a kanalizacja rusza
w tym roku. Nie zawsze zdajemy so-
bie sprawę jak ważny to moment!

Gmina Żabia Wola sukcesywnie 
realizuje inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej. Zarówno ze 
środków własnych budżetu Gminy 
jak i przy wsparciu finansowym ze 
środków Unii Europejskiej  i przy po-
mocy finansowej z krajowych źródeł 
dofinansowania takich jak Narodowy 
i Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie.

Po wieloletnich staraniach Gmina 
Żabia Wola w 2012 roku otrzymała 
dofinansowanie na uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej po-
przez realizację projektu p.n. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Żabia Wola oraz oczyszczalni ścieków
w miejscowości Żabia Wola” z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 r.
Pomoc finansowa pozwoliła Gminie
na intensywną realizację tak ważnego
ekologicznie przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego, największego w historii
inwestycyjnej Gminy.

W 2013 roku zakończyliśmy bu-
dowę oczyszczalni ścieków w Żabiej
Woli, która już  przyjmuje i oczyszcza
ścieki.

ciąg dalszy na str. 6

Inwestycje Gminy Żabia Wola w 2013 roku: oczyszczalnia, kanalizacja i inne
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Witam serdecznie mieszkańców naszej Gminy 
oraz Czytelników w kolejnym wydaniu gazety. Jest 
to świąteczny numer, dlatego pragnę w imieniu 
własnym i samorządu lokalnego życzyć Państwu 
pogodnych, radosnych i pięknych Świąt Wielka-
nocnych. Zachęcam do lektury kwartalnika jeszcze 
nim rozpoczniemy świąteczne przygotowania, ale 
także w czasie świąt i po nich.

W numerze znajdziecie Państwo informacje 
o wydarzeniach i zaproszenie do udziału w plano-
wanych imprezach. W tym wydaniu znajduje się 

wiele informacji dotyczących Józefa Chełmońskiego, wybitnego polskiego arty-
sty malarza, Chełmoński spoczywa na terenie naszej Gminy, mieszkał nieopodal- 
w Kuklówce. Na naszych terenach powstało wiele wybitnych jego dzieł, które dziś 
stanowią niezwykłą wartość w świecie sztuki. W tym roku chcemy uczcić pamięć 

malarza. W jaki sposób- o tym przeczytacie Państwo w gazecie.
W najnowszym biuletynie też podsumowanie roczne pracy Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej oraz Posterunku Policji, informacja o pani psycholog 
Agnieszce Hirny, która pomaga naszym mieszkańcom o dożywianiu dzieci, 
o zeszłorocznej pracy strażaków- ochotników z OSP Skuły, najnowszych pro-
jektach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego i przyszłym Gminnym 
Centrum Kompetencji, które zamierzamy powołać.

W Gminie dużo się dzieje, istotnych sprawozdań rocznych i ważnych dla 
Gminy informacji jest tak wiele, że nie sposób pomieścić wszystkich w bieżą-
cym numerze. Postanowiliśmy więc cześć z nich w całości lub we fragmentach 
przenieść na naszą stronę internetową, zgodnie z duchem czasu.

Życzę dobrej lektury,pozdrawiam serdecznie.

Wójt Gminy Żabia WolaŻ

Zbliża się okres rozliczeniowy.
Każdy z nas złoży swój PIT w Urzę-
dzie Skarbowym. Warto pamiętać, że
zgodnie z ustawą o dochodach sa-
morządu terytorialnego, samorządy
gmin, powiatów i województw mają
swój udział we wpływach do budżetu
państwa z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych

W przypadku gmin, w roku 2014
udział wynosi 37,53%. Oznacza to,
że im więcej pieniędzy wpłynie od
mieszkańców Gminy Żabia Wola, tym
więcej środków otrzyma Gmina na
realizację potrzeb mieszkańców, jak
np. budowa dróg, kanalizacji i wo-
dociągów, kultura, oświata, pomoc
społeczna.

Wiele osób zameldowanych jest
w innej miejscowości niż ta, w której

mieszkają czy pracują. Osoby te naj-
częściej składają zeznania podatkowe 
w miejscu zameldowania, w przeko-
naniu, że tak właśnie należy zrobić.

Uwaga! Tak nie jest, swoją de-
klarację można złożyć w urzędzie 
skarbowym właściwym dla miejsca 
zamieszkania! Dla Gminy jest to bar-
dzo ważne, dlatego apelujemy zosta-
wiajcie podatki u siebie, tam gdzie 
mieszkacie! jn

Żabia Wola czeka na twój wkład
podatkowy Młodzi rolnicy mogą liczyć na

wsparcie w ramach programu młody
rolnik 2014 z PROW 2007-2013. Pie-
niędzy z uruchomionego w tym roku
działania ma wystarczyć dla 7-10
tyś. rolników. Pieniądze na ten cel
mają zostać przesunięte z działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”. Wnioski jak zawsze obsłuży

Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Kwota, która zostanie 
przyznana z programu młody rolnik 
2014 w 70% będzie musiała być 
przeznaczona na realizację inwestycji 
zgodnie z zaplanowanym biznespla-
nem.

Cały artykuł dostępny na stronie
www.zabiawola.pl.

Młody rolnik 2014

ciąg dalszy ze str. 1
-Świetlica to ,,wspólne dzieło”

wielu osób - podkreśla Małgorzata
Kozicka. Wiele serca w jej urucho-
mienie włożyła Justyna Wodnicka-
Żuk. Miesiąc trwało przygotowanie
obiektu do otwarcia, pomagali ludzie
dobrej woli. Wśród nich: Wójt Gminy
Żabia Wola Halina Wawruch, firma
RS Meble-Robert Suchecki, Anna
Łukawska- Adamczyk, Firma Majic
Paints, Firma Kominki- Bielawski,
Maria Prus, członkowie stowarzysze-
nia oraz młode małżeństwo z terenu
Gminy, które w prezencie ślubnym
zamiast kwiatów poprosiło od gości

o gry i książki dla dzieci, które ofiaro-
wali świetlicy.

Placówka czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 
15.00 do 19.00. Pomieszczenia 
ciągle są doposażane. Świetlicy bra-
kuje jeszcze lodówki TV, LCD, DVD. 
Potrzebne są też artykuły spożywcze 
o dłuższym terminie przydatności, 
woda i środki czystości. Liczy się 
każde wsparcie. Na pokrycie kosztów 
remontu sal Stowarzyszenie przezna-
czyło ponad 10 tyś. zł otrzymanych 
od osób popierających jego działal-
ność w formie darowizn i 1 % po-
datku dochodowego. By ograniczyć 
wydatki pracujemy społecznie. jn

Powstała Świetlica Motyle

Jest szansa na to, że jeszcze w 
tym roku w Żabiej Woli powstanie 
Lokalne Centrum Kompetencji. To 
projekt w ramach programu ,, Roz-
wój e- usług i ich dostępu dla oby-
wateli w ramach Mazowieckiej Sieci 
Społeczeństwa Informacyjnego M@
zowszanie ‘

Program M@zowszanie realizo-
wany jest ze środków unijnych. Pole-
ga na budowie publicznych centrów 
dostępu do Internetu. Powstanie 
Centrów Kompetencyjnych przyczyni 
się do poszerzenia wiedzy z zakresu 
możliwości wykorzystania technolo-
gii ICT przez osoby, które do tej pory 
miały trudności z dostępem i użytko-
waniem komputera i Internetu. Dla 
każdego LCK przewidziano 5 stano-

wisk komputerowych plus jedno dla 
opiekuna. Dodatkowo centrum bę-
dzie wyposażone w sprzęt multime-
dialny. Korzystanie z Centrów ma być 
bezpłatne, na miejscu będzie można 
liczyć na opiekę merytoryczną. Lokal-
ne Centrum Kompetencji w Gminie 
Żabia Wola zlokalizowane zostanie 
w budynku gminnym, na pierwszym 
piętrze naprzeciwko siedziby Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gmina ma za zadanie między innymi 
delegować osobę, która będzie spra-
wowała nadzór nad LCK. W ramach 
projektu planowana jest też wspólna 
promocja mazowieckich działań ale 
też różnego rodzaju szkolenia.

jn

Lokalne Centrum Kompetencji
w Żabiej Woli

ciąg dalszy ze str. 1
 W ramach konkursu należy opisać 

dowolny obraz Chełmońskiego, opis 
nie powinien przekraczać jednej stro-
ny maszynopisu. Można opisać kilka 
obrazów, uwzględniając fakty biogra-
ficzne malarza lub okoliczności po-
wstania dzieła. Prace należy składać 
w Domu Kultury w Żabiej Woli lub 
przesłać listownie do końca kwietnia. 

Otwarcie kopert z pracami konkur-
sowymi nastąpi w dniu rozpoczęcia 
pracy jury- w połowie maja.

Ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród planowane jest pierwszego 
czerwca podczas Festynu Żabiowol-
skiego. Konkurs adresowany jest do 
amatorów, osób niezajmujących się 
sztuką zawodowo. 

jn

Gmina Żabia Wola  inauguruje obchody 
100-lecia śmierci Józefa Chełmońskiego
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Gmina Żabia Wola przygotowała
kolejne projekty do dofinansowania
w ramach Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Chełmońskiego”. Projekty
zostały docenione i najprawdopodob-
niej otrzymają wsparcie finansowe.

Mowa tutaj o zadaniu w ramach
,,Odnowy i rozwoju wsi”. Jest to
pierwszy etap inwestycji planowanej
przy Domu Kultury w Żabiej Woli. Za-
gospodarowanie terenu parku w Ża-
biej Woli poprzez remont i przebudo-
wę istniejącego parku. Jak informuje

Agnieszka Karkulak z Urzędu Gminy 
w Żabiej Woli w ramach tej inwesty-
cji park zmieni się nie do poznania. 
Pojawią się w nim chodniki, plac 
zabaw, ławeczki, wyposażenie słu-
żące rekreacji na świeżym powietrzu, 
stoliki szachowe, uporządkowana 
zostanie zieleń. Realizacja zakończy 
się w tym roku. Kolejny etap dużego 
projektu zakłada między innymi prze-
budowę pomieszczeń Urzędu Gminy 
i skrzyżowania ulic, a także pojawią 
się nowe zieleńce czy fontanna.

Cały artykuł dostępny na stronie 
www.zabiawola.pl.

Strażacy ochotnicy ze Skuł chcą,
aby ich strażnica była wizytówką tej
części Gminy. Są po realizacji między
innymi termomodernizacji obiektu
i budowie świetlicy w ogrodzie. Teraz
planują kolejne inwestycje.

Jak informuje Wacław Świdlicki,
prezes OSP Skuły w ramach LGD
Ziemia Chełmońskiego złożony został

projekt o wartości ponad 47 tysię-
cy złotych na remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w OSP Skuły oraz 
projekt na budowę sceny widowisko-
wej przy budynku OSP o wartości 
27 tysięcy złotych.

W ramach wyposażenia świetlicy 
miałyby się w niej pojawić między 
innymi: stół do gry w bilard, stół do 
ping- ponga, cymbergaj. Na dolnej 
sali planowane jest umieszczenie du-
żego podwieszanego ekranu, rzutni-
ka, zainstalowanie rolet i specjalnego 
oświetlenia. To pozwoli na organizo-
wanie projekcji filmowych. 

jn

Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skułach ma ,,Świetlicę
w ogrodzie”. To projekt, którego reali-
zacja zakończyła się w zeszłym roku.
Kolejne działanie strażaków, które
mogło zostać wykonane w ramach
PROW 2007-2013 poprzez LGD Zie-
mia Chełmońskiego.

Inwestycja polegała na zbudowaniu
dużego zadaszenia „wiaty” wewnątrz
wyłożonej kostką brukową. -Ma to
być miejsce spotkań w mniejszym
lub większym gronie znajomych.
Już wiosną przewidujemy pierwsze
imprezy integracyjne, a latem pra-

gniemy zorganizować wieczorki przy
muzyce- mówi Wacław Świdlicki,
prezes OSP w Skułach. Uroczystość
otwarcia tego obiektu odbyła się
21 grudnia 2013 roku.

Koszt budowy wyniósł ponad 32 ty-
siące złotych, OSP otrzyma 70- procen-
towy zwrot, będzie to blisko 24 tysiące
złotych- szacuje prezes OSP. Z wiaty
będą mogli korzystać także uczestnicy
wycieczek rowerowych, którzy często
podjeżdżają na teren remizy, by tutaj
odpocząć. Teren OSP jest ogólnie do-
stępny i otwarty dla wszystkich.

jn

Dwa projekty w ramach wsparcia LGD 
zostaną zrealizowane

Nasi dzielni strażacy LGD

Strażacy ochotnicy unowocześniają 
swoją strażnicę

,,Świetlica w ogrodzie” przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skułach

Straż ze Skuł to bardzo prężna jed-
nostka. Ochotnicy nie tylko pomagają
podczas nagłych wezwań ale też in-
tegrują społeczność lokalną, działają
prewencyjnie. W zeszłym roku wzięli
udział w 91 akcjach ratowniczych, do
gaszenia pożarów wyjeżdżali- 21 razy,
do likwidacji miejscowych zagrożeń-
68 razy, były też 2 fałszywe alarmy.

Cały artykuł dostępny na stronie
www.zabiawola.pl.

Minął rok u strażaków

Niemało emocji wzbudził w tym
roku turniej wiedzy. Młodzi pasjonaci
OSP rywalizowali w Skułach. W tur-

nieju gminnym wystartowało dwu-
dziestu pięciu uczestników. Szkoły
podstawowe reprezentowało dziesięć
osób, gimnazja- dziesięć, szkoły po-
nadgimnazjalne -pięć osób.

Jak informuje Izabela Świdlicka 
autorka pytań konkursowych, wcale
nie było łatwo.

Cały artykuł dostępny na stronie
www.zabiawola.pl.

Strażacy ochotnicy wzięli udział
w turnieju wiedzy

3 lutego spotkali się przedsta-
wiciele Lokalnej Grupy Działania
Ziemia Chełmońskiego, by ocenić
złożone w ostatnim naborze wnioski
w ramach ,,Małych projektów” oraz
,,Odnowy i rozwoju wsi”.

Nabór prowadzony był od 31 grud-
nia zeszłego roku do 14 stycznia 2014
roku. W ramach dostępnego limitu
środków do dofinansowania reko-
mendowanych zostało 26 wniosków

z małych projektów oraz 7 wniosków 
z odnowy. Szczegółowe listy wnio-
sków znajdują się na stronie www.zie-
miachelmonskiego.pl Kolejne nabory 
wniosków już w II kwartale tego roku.

Kolejne wnioski- bliżej dofinansowania

W Żabiej Woli rozpoczęła się re-
alizacja projektu ,,Sama sobie rzepkę
skrobie”. Do projektu zgłosiło się15
uczestniczek, głównie są to miesz-
kanki Gminy Żabia Wola, jak również
Panie z Gmin: Radziejowice, Nada-
rzyn oraz Grodzisk Maz..

Celem projektu jest rozwijanie

aktywności społeczności lokalnej 
a zarazem promocja i organizacja 
aktywnego trybu życia poprzez cykl 
przedsięwzięć związanych z zajęcia-
mi skierowanymi dla kobiet z terenu 
LGD. 

Cały artykuł dostępny na stronie 
www.zabiawola.pl.

,,Sama sobie rzepkę skrobie”- realizacja

3 marca br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Sochaczew odbyło się 
Walne Zebranie Członków z 11 Gmin 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lo-
kalna Grupa Działania „Ziemia Cheł-
mońskiego”. Stowarzyszenie zareje-
strowane zostało w 2008 roku w celu 
korzystania ze środków EFFROW 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich osi Leader. Głównym tematem 
zebrania w kończącej się perspekty-
wie unijnej 2007-2013 były kolejne 
zmiany w Lokalnej Strategii Działania 

związane koniecznością ogłaszania
dodatkowych naborów w związku
z niewykorzystaniem przyznanych
środków na jej realizację oraz wybory
nowych władz.

Przewodniczący spotkania Pan Wi-
told Czuksanow zapowiedział plano-
wane nabory najwcześniej na koniec
kwietnia br z „Odnowy i rozwoju wsi”,
„Małych projektów” oraz z „Tworzenia
i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

Cały artykuł dostępny na stronie
www.zabiawola.pl.

X Jubileuszowe Walne Zebranie
Członków LGD „Ziemia Chełmońskiego”
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Zupełnie inaczej wyglądały przed
ponad stu laty tereny dzisiejszej
gmin Żabia Wola i Radziejowice, te-
reny Kuklówki, Woli Pękoszewskiej,
okolice Grodziska Mazowieckiego
i Mszczonowa 

Czy Józef Chełmoński wybrał ten te-
ren, bo było tu pięknie? ciekawie? Czy
też okazja nabycia dworku wraz z ziemią
sprowadziła Mistrza na te tereny?

Przez ćwierć wieku mieszkając
w Kuklówce malował polską przy-
rodę, polską wieś, ale w obrazach
swych zawierał nie tylko piękno oto-
czenia, ale przede wszystkim ducha
krajobrazu, lot ptaków, pęd koni,
spokój i głębie widnokręgu o brzasku
i zmierzchu, pracę ludu wiejskiego,
jego biedę, niedole, jego gorące
modlitwy i krótkie chwile błogiego
wypoczynku.

Czy przemierzał szlaki z Kuklów-
ki do Radziejowic, gdzie gościli go
w pałacu pp. Krasińscy czy zmierzał
do pp. Górskich w Woli Pękoszewskiej
gdzie gawędził z gospodarzami i uczył
malarstwa ich córkę, młodą Pię, czy
jechał do Ojrzanowa, do księdza Peł-
ki, z którym dzielił duchowe proble-
my, gdziekolwiek przebywał chłonął
i przenikał zmysłem wielkiego artysty
ten właśnie zakątek naszej Ojczyzny,
w którym dzisiaj mieszkamy, który
przemierzamy autem rowerem czy
pieszo, na który spoglądamy obojęt-
nie, czasem z chwilowym zaintereso-
waniem, ale nigdzie, albo prawie ni-
gdzie nie dostrzegamy tego, co widział
Wielki Malarz, nasz Krajan z Kuklówki.

 Twórczość Józefa Chełmońskiego
doczekała się kilku dogłębnych opra-
cowań, ale może nie aż tak wielu, na
jakie zasłużył sobie autor. Bowiem
nie ułatwiał mistrz Chełmoński swo-
im współczesnym dotarcia do swe-
go artystycznego wnętrza, do głębi
duszy czy zakamarków myśli.  Nie
dzielił się często swymi poglądami
na sztukę, nie analizował współcze-
snych mu prądów malarskich, ani też
nie przelewał na papier ocen innych
znanych malarzy, poza kilkoma wy-
jątkami, gdy dotyczyło to przyjaciół
czy kolegów. 

Należał do pokolenia, które odrzu-
ciło naśladownictwo zagranicznych
trendów i mód. W tamtym czasie Pol-
scy artyści zaczęli przemierzać kraj
i przetwarzać doznania wedle własnych
odczuć i przemyśleń. Ta droga pozwo-
liła polskiemu malarstwu zaistnieć na
europejskiej scenie. Z dwóch szkół
sztuki krakowska zdominowała tema-

tykę historycznych cierpień po upadku 
powstania styczniowego chwały daw-
nych zwycięstw, natomiast warszawska 
oprócz piękna i nastrojów krajobrazu 
dostrzegała i utrwalała zwyczaje i dole 
ludzi, ich codzienne życie.

Ojciec malarza – Józef Adam był 
podobnie jak dziadek dzierżawcą 
majątku Boczki, później Seroki w Ło-
wickim, był także wójtem gminy, co 
umożliwiło mu pomagać uczestni-
kom Powstania Styczniowego (m.in. 
wystawiał dokumenty tym, którzy do-
tarli w te strony i musieli ukrywać się 
przed zaborcą).

Drobno szlacheckie rodziny uboża-
ły, często przenikały się z chłopstwem 
dzieląc jego los, rozumiały i czuły ży-
cie najuboższych. Ten wątek biografii 
malarza często odzwierciedlał się 
w twórczości Józefa Chełmońskiego.

Po ukończeniu ostatniej, piątej kla-
sy w Boczkach, Chełmoński uczy się 
w gimnazjum warszawskim, w pełni 
ujawniając wtedy swój wielki talent. 
Ojciec zainteresowany i sprzyjający 
sztukom popiera wybór syna. Stwier-
dza wtedy Chełmoński: „może też Pan 
Bóg pozwoli mi skończyć już szkol-
ne życie i poświecić się sztukom”. 
Tak też uczynił, wstąpił do prywatnej 
szkoły rysunku Wojciecha Gersona. 
Nauczyciela swego cenił i szanował 
przez całe życie, pisał o nim: „zasługi 
tego człowieka są niemałe, na jakim-
kolwiek bądź polu pracował, wszędzie 
odnaleźć można wielkość jego duszy.” 
Dodajmy ogromną wiedzę rysunku.

Początkowy okres malowania spę-
dził Chełmoński na Powiślu na Zaję-
czej w Warszawie wraz z dwoma przy-
jaciółmi Wojciechem Piechowskim 
i Antonim Piotrowskim. Wynajmowali 
pokój służący za atelier, sypialnię, 
kuchnię itd. Głodowali, korzystali 
z bezpłatnych obiadów.

Pierwsze znane obrazy to okres 
studiów i tuż po nich: „Matula są”, 
„ W wiejskim kościółku”, „Grabienie 
siana”, „Odlot żurawi” - zapowiedź 
wielkiego talentu Chełmońskiego 

Potem było Monachium, uznana su-
rowa szkoła klasyki i filisterstwa, tych 
cywilizowanych malarzy, „którzy mają 
wszystko oprócz serca w piersiach” 
– jak to określił Chełmoński. Oprócz 
tego głód zjadanie skórek od chleba 
służących do wycierania farby na płót-
nach, a także obrazy pod gust tutejszej 
publiki, pozwalające przetrwać. 

W Monachium powstają piękne nastro-
jowe obrazy m.in. „Dziewczyna w saniach 
” inaczej zwany „Powrót z balu” (1873 r.).

Ten obraz oraz „Czwórka w za-
spach” czy „Bryczka ukraińska”, któ-
re przyniosły Chełmońskiemu suk-
cesy zadecydowały chyba, że tematy
„trójek” i „czwórek” powtarzały się
w różnych układach kompozycyjnych
i zawsze zachwycały.

Dla zdziwionych mieszczan z Mo-
nachium było to „za dużo życia”.

Inny typ obrazów ukształtowany
w Monachium to grupa ludzi wśród
deszczu, lub śnieżnej szarugi i smut-
ne konie. Taka jest „Sprawa u Wójta”,
„Przed deszczem”, „Wyjazd na polo-
wanie” (piękne powiększenie wielu
prac można podziwiać w Grodzisku
Maz. na ścianach wielu domów). 

Monachijska tęsknota za krajem
owocuje obrazami scenami wiejski-
mi „Pocztarek wiejski”, „Owce na pa-
stwisku”, ale przede wszystkim sce-
nami patriotycznymi („Powstaniec
jadący przez kwitnące kartoflisko”).

Podziw Józefa Chełmońskiego dla
poezji Adama Mickiewicza (w kraju
zabronionej przez carską cenzurę)
jeszcze bardziej powiększa przeczy-
tanie w Monachium „Pana Tadeusza”
w całości. Lektura potęguje tęsk-
notę za krajem i przyspiesza powrót
do Warszawy. Tu jednak spotyka się
młody malarz z recenzjami (przy oka-
zji kompozycji wystaw w „Zachęcie”)
nieprzychylnymi, czepliwymi i nie-
sprawiedliwymi.

Rozgoryczony artysta tworzy bez
wytchnienia w wynajętej w Hotelu
Europejskim pracowni wraz z Anto-
nim Piotrowskim, Stanisławem Wit-
kiewiczem, Adamem Chmielowskim.
Współpracowali zgodnie, wspólnie
klepali biedę, a Chełmońskiego
„Szoj” wykrzykiwane głośno ozna-
czało udaną pracę lub jej fragment.
Okrzyk- słowo „szoj” towarzyszyło
malarzowi przez życie.

Na niezwykły talent Chełmońskiego
składała się m.in. niezwykła pamięć
malarska i sytuacyjna. Wyjechawszy
wraz z kolegami za miasto „do natury”,
gdy wszyscy pilnie szkicowali każdy
szczegół on leżał zapatrzony w źdźbła
trawy, las, niebo, horyzont. Po powro-
cie do pracowni tylko on jeden potrafił
odtworzyć każdy szkicowany szczegół
z niezwykłą dokładnością. Potrafił
uchwycić ruch kopyt konia i odtwo-
rzyć na płótnie z niezwykłą dokładno-
ścią. Talent dany od opatrzności? Tak,
ale podbudowany wiedzą i sumienna
pracą. By lepiej poznać ruch końskich
nóg, ścięgien w kończynach kupili
w rzeźni końską nogę, zawiesili ją,

studiowali, szkicowali nie zważając na 
rosnący z czasem zapach.

W pracowni Europejskiego po-
wstały wspaniałe i zarazem popular-
ne płótna. „Na folwarku” to niezwykła 
scena grupy dwojga odwiedzających, 
chyba miejskich osób, właściciela 
i chłopa trzymającego konia. Kon-
trasty postaci – zamożności i biedy, 
zainteresowania i obojętności no i ten 
koń wyrażający chyba swą pretensję 
do właściciela folwarku. Wydawało-
by się banalna scena, jakże genialne 
przedstawiona.

Konie w zaprzęgu, konie prezen-
towane na sprzedaż na jarmarku, 
szaleńczy galop koni ciągnących 
sanie, końskie wywczasy itd. A psy 
Chełmońskiego! W „Nocnym stróżu” 
i na innych płótnach- tak jak konie 
najbardziej końskie ze wszystkich 
koni, tak i psy najbardziej psie ze 
wszystkich psów!

Malarska grupa z Europejskiego 
pod nieprzychylność krytyki – uży-
wając dzisiejszych terminów znalazła 
sponsorkę. Była nią słynna aktorka 
Helena Modrzejewska, która zrobiła 
zawrotną karierę w Ameryce, a tym-
czasem w kraju prowadziła salon 
otwarty, na który nie wstydziła się 
zapraszać obdartych artystów z Eu-
ropejskiego

U Modrzejewskiej poznał Cheł-
moński m.in. Henryka Sienkiewicza, 
z którym spotykał się też w Radzie-
jowicach.

Wtedy powstaje też wspaniały po-
wielany w setkach tysięcy reprodukcji 
obraz „Babie lato”. Ale ówczesna kry-
tyka nie oszczędziła dzieła. Genialne 
namalowana pasterka, skrytykowa-
na została nawet za brudne stopy! 
A przyjrzyjcie się Państwo temu psu 
jak pilnuje stadko zastępując rozma-
rzoną dziewczynę.

(c.d. w następnym numerze) 
A.J.J.

Foto omawianych obrazów na 
stronie www.zabiawola.pl

Nasz Józef Chełmoński- Krajan z Kuklówki



NASZA GMINA ŻABIA WOLA - BIULETYN URZĘDU GMINY W ŻABIEJ WOLI NR 29/2014 5

Nie sposób w krótkim artykule zawrzeć opisu twórczości malarskiej Józefa
Chełmońskiego i zarazem jego biografię. Dlatego ograniczymy się do nie-
których faktów z życia i niewielu opisów obrazów wielkiego malarza licząc,
że niniejszy, subiektywny dobór zdarzeń i prac zachęci do obejrzenia orygi-
nałów czy dobrych ilustracji przedstawiających wspaniałe krajobrazy i ludzi
a także do przeczytania starszych opracowań biograficznych i artystycznych
naszego Krajana z Kuklówki. W bibliotece w Domu Kultury polecamy przede
wszystkim „Malarski żywot Józefa Chełmońskiego”- Macieja Masłowskie-
go, „Józef Chełmoński” – Tadeusza Matuszczaka i inne pozycje. Gorąco
polecamy odwiedzenie Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, obejrzenie
prac, wysłuchanie opisów . Polecamy też stałą wystawę „ Drogi i bezdroża
od Kuklówki, przez Radziejowice, Ziemie Żabiowolskie do Ojrzanowa” pre-
p y p y ą y ę g

zentowaną w żabiowolskim Domu Kultury.

ciąg dalszy ze str. 1
Zakończyliśmy też budowę kolej-

nych odcinków  sieci kanalizacji sa-
nitarnej. W miejscowości Żabia Wola
sieć kanalizacji sanitarnej została
wybudowana w ulicach: Chełmoń-
skiego, Ślaskiego, Warszawskiej,
Leśnej, Krótkiej, Środkowej, Osiedlo-
wej, Krańcowej, cz. Głównej, cz. Je-
sionowej, Wiejskiej, Parkowej, Spół-
dzielczej, Ogrodowej, Chabrowej,
Rumiankowej, Klonowej, Zamkniętej
oraz w części Huty Żabiowolskiej
z podłączeniem Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Józefinie. Po pozy-
tywnym procesie odbioru inwestycji
i uzyskaniu przez Gminę decyzji na
użytkowanie obiektów właściciele
posesji, przy których została wy-
budowana sieć kanalizacji mają
możliwość przyłączenia posesji, co
też sukcesywnie następuje zarówno
w ramach indywidualnych przyłączeń
jak i w ramach projektu dofinansowa-
nego ze środków NFOŚiGW w War-
szawie.

Wybudowano już 70 przyłączy
budynków mieszkalnych do sieci ka-
nalizacyjnej  oraz realizowane są ko-
lejne ze 136 objętych projektem pod
nazwą  „Budowa podłączeń budynków
mieszkalnych do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie gminy Ża-
bia Wola”.

Trwa budowa kanalizacji w części
miejscowości Huta Żabiowolska, Jó-
zefina i Osowiec, która wyczerpuje
zakres objęty przedmiotowym projek-
tem.  Po zakończeniu budowy kanali-

zacji w b.r. kolejni właściciele będą
mogli przyłączyć swoje posesje.
Odbiór ścieków poprzez sieć kanali-
zacji sanitarnej ochroni środowisko
w którym żyjemy przed zabójczym
napływem ścieków do gruntu.

Woda czysta jak kryształ- w kra-
nie

W 2013roku wybudowaliśmy 
4,3 km sieci wodociągowej w nastę-
pujących miejscowościach: Józefi-
na ul. Nowa , Ojrzanów ul. Komety,
Żelechów ul. Topolowa, Kaleń ul.
Morelowa, Osowiec ul. Mirabelki,
Osowiec ul. Rysia i ul. Skrajna, Za-
ręby ul. Szpacza. Właściciele posesji
instalują teraz indywidualne przyłącza
wodociągowe.

Zatrzymujemy ciepło w po-
mieszczeniach

Kolejnym projektem zrealizowa-
nym w latach 2012-2013 współ-
finansowanym ze środków Unii
Europejskiej z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego z Działania Ochrona
powietrza, energetyka jest „Termo-
modernizacja obiektów użyteczności
publicznej”. W naszej gminie projekt
obejmował budynek Szkoły Podsta-
wowej w Józefinie gdzie wykona-
no ocieplenie ścian zewnętrznych,
instalację kolektorów słonecznych
dla potrzeb uzyskania ciepłej wody
użytkowej i wymianę instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz budynek
strażnicy OSP Skuły w Bartoszówce,
w którym dokonano wymiany stolar-
ki okiennej i drzwiowej, docieplenia
ścian zewnętrznych oraz wykonano
kotłownię zasilaną gazem i instalacje
centralnego ogrzewania. W wyniku
realizacji projektu nastąpiła popra-
wa stanu technicznego budynków,
i ich efektywności energetycznej, co
w znacznym stopniu przyczyni się do
uzyskania oszczędności w zużyciu
energii.

Bliski koniec z azbestem
Ważnym  zadaniem ekologicznym 

realizowanym również w 2013 roku 
jest usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy. Przed-
sięwzięcie polegające na demontażu 
pokrycia dachowego z eternitu i od-
biór z 33 posesji zeskładowanego 
eternitu zostało sfinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Dzięki współpracy 
z właścicielami nieruchomości udało 
się w bezpieczny sposób przekazać 
do utylizacji 73,32 tony azbestu. Po-
stęp ogromny, ale mimo to pozostały 
jeszcze dachy eternitowe. Ich pełna 
likwidacja zależy jednak od właści-
cieli. Mamy nadzieję, że nastąpi to 
wkrótce. 

Drogi: ciągle trzeba więcej
W ostatnich latach Gmina inten-

sywnie zajmuje się infrastrukturą 
drogową. Często narzekania są uza-
sadnione. W odczuciu użytkowników 
postęp jest za wolny. Ale trzeba to 
podkreślić- na szybszy nas nie stać. 
W inwestycjach drogowych widoczny 
proces przebudowy jest ostatnim eta-
pem drogowych inwestycji nieustan-
ne, usilne starania o dotację i wyko-
nanie to ta część działania Gminy, 
której nie widać. Zapewniamy jednak, 
że ona trwa i często przysparza nam 
nie mniej problemów niż sama bu-
dowa.

W 2013 roku przebudowane zosta-
ły: ul. Rumiankowa w Nowej Buków-
ce, ul. Owocowa w Rumiance,  ul. 
Północna w Skułach. Obecnie jezd-
nie mają nawierzchnie asfaltowe oraz 
odwodnienie, które zapewni ich trwa-
łość. Staraniem gminy przebudowa-
no ul. Nad Potokiem w Bolesławku, 
gdzie nawierzchnia gruntowa drogi 
została utwardzona poprzez jej po-
dwójne powierzchniowe utrwalenie 
emulsją asfaltową. W Osowcu na uli-
cach: Falistej, Dworskiej i części Par-
kowej została wykonana nawierzchnia 

asfaltowa. Jeździ się nimi świetnie-
co doceniają nawet deskorolkowcy.

Jaśniej pod latarnią
 Co może rozjaśnić naszą przy-

szłość w dziedzinie drogowo- komu-
nikacyjnej- oczywiście- oświetlenie!

Jest to ważny element bezpie-
czeństwa ruchu i komfortu życia.
Toteż w miarę posiadanych środków
finansowych Gmina buduje i montuje
kolejne punkty oświetlenia ulicznego.
W 2013 roku wybudowaliśmy oświe-
tlenie uliczne na ul. Chełmońskiego
w miejscowości Bieniewiec, zamon-
towaliśmy oświetlenie na istnieją-
cych słupach w Piotrkowicach przy
ul. Tarczyńskiej oraz w kilku innych
miejscowościach na terenie gminy.
Oczekiwań jest oczywiście więcej
i w miarę napływu środków będziemy
je zaspakajać.

Śmieci- problem wstydliwy, któ-
rego w naszej Gminie wstydzić
się nie musimy.

Inwestycja niezwykle ważną jest
włączenie się Żabiej Woli w ogólno-
polski system gospodarki odpadami-
realizowanie „ustawy śmieciowej” na
naszym terenie. Robimy to co reszta
kraju, tysiące gmin, miast i osiedli.
Ważne jednak jak to robimy. Nie wie-
my jakie miejsce zajmujemy pod tym
względem w Polsce, być może nie
prowadzi się klasyfikacji, ale robimy
to całkiem dobrze.

Bez względu na to czy są tu i ów-
dzie potknięcia i niedociągnięcia mo-
żemy powiedzieć, że załatwialiśmy
(załatwiamy) ten problem sprawnie
i tanio. A to jest chyba najważniejsze.
Już odczuwają to nasze rowy przy-
drożne, lasy i pola.  et

Inwestycje Gminy Żabia Wola w 2013 roku: oczyszczalnia, kanalizacja i inne
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Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
wyznaczył na niedzielę 25 maja 2014
roku wybory posłów do Parlamentu
Europejskiego. Od wielu lat lokale
wyborcze znajduję się w siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie naszej Gminy w Ojrza-
nowie, Skułach, Słubicy, Józefinie
i Żabiej Woli. Granice obwodów
głosowania są zmienione w sto-
sunku do obowiązujących przed tymi
wyborami. Mieszkańcy sołectwa
Bieniewiec będą głosować w lokalu
wyborczym w Słubicy, a nie jak do-
tychczas w Józefinie. Do Żabiej Woli
nie przyjdą na wybory mieszkańcy
Sołectwa Jastrzębnik gdyż będąk

głosować w Obwodowej Komisji Wy-
borczej w Ojrzanowie (lokal Szkoły 
Podstawowej im. Stefanii Dziewul-
skiej), natomiast przybędą do lokalu 
wyborczego w Żabiej Woli (Dom 
Kultury Żabiej Woli przy ulicy War-
szawskiej) wyborcy wsi Przeszko-
da, Władysławów, Siestrzeń. Peł-
ną geografię wyborczą, która wskaże 
odpowiedź pozostałym mieszkańcom 
gdzie głosować przedstawia zesta-
wienie w poniższej tabeli.  

Zmiany w obwodach głosowania 
wynikają z dostosowania do prze-
pisów prawa w związku ze zmianą 
w 2011 roku ustawy Kodeks Wybor-
czy.

Wyborcy niepełnosprawni mogą
do dnia 11 maja 2014 roku składać
wniosek o dopisanie do spisu wybor-
ców w obwodzie nr 4 (Gimnazjum im.
Józefa Chełmońskiego w Józefinie),
w którym lokal jest dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnospraw-
nych oraz zgłaszać o zamiarze głoso-
wania w tym obwodzie przy pomocy
nakładek na karty do głosowania spo-
rządzonych w alfabecie Braille’a. 

Wyborcy niepełnosprawni mogą
do dnia 11 maja 2014 roku zgłosić
zamiar głosowania korespondencyj-
nego w tym przy pomocy nakładek na
karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a.          

Do głosowania korespondencyjne-
go wyznacza się Obwodową Komisję 
Wyborczą nr 5 (Dom Kultury w Żabiej 
Woli).

Wyborcy czasowo przebywający 
na obszarze gminy oraz nigdzie nie-
zamieszkali mogą składać do dnia 
20 maja 2014 roku wnioski o dopi-
sanie do spisu wyborców. 

Wnioski należy składać w Urzę-
dzie Gminy Żabia Wola w pok. Nr 1 
w godzinach pracy Urzędu (tj. pn. 
9:00–17:00, wt.- pt.: 8:00-16:00) 

Dodatkowych informacji udzie-
lamy w Urzędzie Gminy lub można 
zapoznać się z nimi na stronie inter-
netowej: www.zabiawola.pl .

Gdzie głosować 25 maja 2014r ?

Numer 
obwodu

Granice obwodu
Numer 
okręgu

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej

1

Jastrzębnik, Żelechów ulice: Babiego Lata, Bocianów, Chełmońskiego, Długa, Jastrzębska, Jesienna , Kucki,
Lucerny , Majowa, Mazowieckie Pola, Puszczy, Sielska , Skrajna, Spełnionych Marzeń, Tarczyńska, Topolowa, 
Zdrojowa, Zielna, Żurawi.

y j 1

Szkoła Podstawowa
im. Stefanii 

Dziewulskiej, 
Ojrzanów,

ul. Szkolna 1

Żelechów ulice: , Akacjowa, Aleja Lip, Aniówka, Biała, Białych Dworków, Biesiadna, Bliźniacza , Boczna, 
Brzozowa, Chmielnik,  Cicha, Deszczowa, Dębowa, Do Utraty, Gładka, Gościnna, Górska,  Jagodowa, Jakuba, 
Janówek,  Karolkowa, Konwaliowa,  Koralowa,  Kościelna, Malinowa, Matejki, Krakowiańska, Kręta, Krokusowa,  
Krótka,  Krzewinki, Kwiatowa, Lasek Sosnowy, Letnia, Limby, Limonki, Łamana, Łączona, ,  Łąkowa,  Mgiełkowa,  
Miodowa, Modrzewiowa, Na Górce , Nad Lasem, Nowa, Ogrodowa, Oliwkowa, Osiedlowa,  Parkowa, Pastelowa, 
Piaskowa, Pieńkowa,  Platanowa, Podole, Polanki, Polna, Porannej Rosy, Prosta, Prywatna, Przeskok,  Ptasi Raj, 
Reginy, Rodzinna, Sarnia, Sasanek, Słoneczna, Sosnowa, Strumykowa,  Szczęśliwa, Urwana, Wiktora, Wiosenna, 
Wiśniowa, Własna, Wrzosowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Zaciszna , Zgodna, Zielona, Zimowa, Żużlowa  

g y y ę

2

Ojrzanów-Towarzystwo, Ojrzanów, Lisówek 3

Zaręby, Pieńki Zarębskie, Kaleń-Towarzystwo, Kaleń 4

2

Stara Bukówka, Nowa Bukówka, Rumianka, Grzmiąca, Ciepłe, Ciepłe Pierwsze 5 Szkoła Podstawowa
im. Marii Kownackiej, 

Skuły, ul. Mszczo-
nowska 3

Skuły, Bartoszówka, Bolesławek 6

Piotrkowice, Redlanka, Petrykozy, Lasek, Grzegorzewice 7

3 Bieniewiec, Oddział, Grzymek, Słubica A, Słubica B, Słubica Dobra, Słubica-Wieś, Pieńki Słubickie 8

Dawny budynek
Szkoły Podstawowej, 

Słubica Dobra,
ul. Słoneczna 36

4

Osowiec ulice: Akacjowa,  Aroniowa, Bajkowa, Baziowa, Białodrzewu, Bluszczowa, Czeremchy,  Gałązki, Jarzę-
binowa, Jasna, Kalinowa, Kwiatowa, Leśnej Ciszy,  Leśny Zakątek, Leśnych Skrzatów,  Lisia,  Lotnicza, Magiczna, 
Myśliwiecka,  Olszowa, Przy Lesie, Rodzinna, Rybna, Rzeczna, Sarenki, Sąsiedzka, Słoneczna, Smugowa, Sosno-
wa, Szkolna, Wierzbowa , Zająca

9

Gimnazjum
im. Józefa Chełmoń-

skiego, Józefina, 
ul. Mazowiecka 1

Osowiec ulice: Bukowa, Cienista, Cisowa, Cyprysowa, Dębowa, Dworska, Falista, Grabowa, Graniczna,  Grun-
towa, Herbowa, Iglasta, Jodłowa, Kamienna, Kątowa, Konarowa, Kontuszowa,  Kresowa, Kręta, Książęca, Leśna, 
Lipowa, Liściasta, Łanowa, Mazowiecka, Mirabelki, Modra, Modrzewiowa, Morwowa, Murawy, Niska, Nutki, 
Parceli, Parkowa, Piaskowa, Pod Gruszą, Podleśna, Polna, Polowa, Promyk Słońca, Puchaczy, Rysia,  Sarmacka, 
Słoneczna Polana, Spokojna, Stawowa,  Strumykowa, Szlachecka, Topolowa, Trawiasta, Truskawkowa, Uroczysko, 
Wesoła, Wspólna, Zapolska, Zaścianek, Zawiła, Ziemiańska, Złota

10

Wycinki Osowskie, Zalesie, Musuły 11

Józefina, Huta Żabiowolska 12

5

Żabia Wola ulice: Chełmońskiego, Krańcowa, Krótka, Leśna, Łąkowa, Mała, Ogrodowa, Osiedlowa, Parkowa, 
Przejazdowa, Sadowa,  Spółdzielcza, Ślaskiego, Środkowa, Warszawska, 

g ą
13

Dom Kultury,
Żabia Wola,

y

ul. Warszawska 27

Żabia Wola ulice: Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Czarnego Bociana, Diamentów, Główna, Jesionowa, Klonowa, 
Koniecpolska, Księżycowa,  Kwiatowa, Okrężna, Piłkarska, Polna, Rajdowa, Rąbieńska, Rolnicza, Rumiankowa, 
Słoneczna,  Sportowa, Staropolska, Szybowcowa, Wiejska, Wiśniowa, Zamknięta, Ziołowa, 

14

Siestrzeń, Władysławów, Przeszkoda 15
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Żabiej Woli podsumował 2013 
rok. Placówka pomaga osobom po-
trzebującym wsparcia w przezwycię-
żeniu trudnych życiowych sytuacji. 
W ramach wsparcia GOPS przyznaje 
świadczenia pieniężne mieszkańcom 
o niskich dochodach jak również 
prowadzona jest w szerokim zakresie 
praca socjalna na rzecz rodziny. 

Do najważniejszych problemów 
społecznych, jak informuje Kierow-

nik GOPS Teresa Fabiszewska można
zaliczyć: bezrobocie, niepełnospraw-
ność, problemy opiekuńczo-wycho-
wawcze w rodzinach oraz ubóstwo.
Instytucją odpowiedzialną za ich roz-
wiązanie jest Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, którego działalność opiera
się na pracy całego zespołu.

W sumie w 2013 roku Ośrodek
udzielił pomocy 330 osobom, co
stanowi 4,5% ogółu mieszkańców
Gminy Żabia Wola. jn

Podsumowanie pracy GOPS w 2013 r.

Podczas walnego Zgromadzenia
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej,
które odbyło się w dniu 19.03.2014 r.
Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej
udzielone zostało absolutorium za
prawidłowe wykonanie budżetu i re-
alizacji zadań rzeczowych w 2013 r.

Wpłaty z tytułu składek człon-
ków GSW w 2013 r. wyniosły ogó-
łem 27 081,05 zł. Ponadto Gminna
Spółka w Żabiej Woli w 2013 r.
otrzymała dotacje o łącznej kwocie
35 152,92 zł, w tym: 19 671,92 zł z
budżetu Gminy Żabia Wola, 5 800,00
zł ze Starostwa Powiatu Grodziskiego,
9 681,00 zł z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego 

Wymienione powyżej wpływy po-
zwoliły Gminnej Spółce Wodnej na
wykonanie robót konserwacyjnych,
których łączny koszt w 2013 r. wy-
niósł 58 780,38 zł. 

Saldo końcowe Gminnej Spółki na
koniec 2013 r. , wpłaty z tytułu skła-
dek w 2014 r. oraz planowane dota-

cje (o które Spółka w dalszym ciągu
będzie się ubiegać) przeznaczone
zostaną na dalsze wykonywanie robót
w 2014 r.

Budżet Gminnej Spółki Wodnej na 
2014 r. uchwalony został w kwocie
60 000,00 zł

Wysokość składki na konserwację 
urządzeń melioracyjnych w 2014 r.
od każdej nieruchomości  objętej
działalnością Spółki ustalono w wy-
sokości 25,00 zł do 1 ha, a także
25,00 zł za każdy kolejny 1 ha gruntu.
Warto dodać, iż regulowanie składek
członkowskich (przeznaczanych na
wykonywanie prac konserwacyjnych)
jest niezmiernie ważne przy zacho-
waniu płynności w realizacji planu
robót i usuwaniu awarii. W związku
z powyższym Zarząd Gminnej Spółki
Wodnej apeluje o terminowe regu-
lowanie swoich należności. Ponadto
należy nadmienić, że członkowie
Spółki, którzy z uwagi na trudną sytu-
ację materialną nie są w stanie uregu-

Walne zebranie Spółki Wodnej

W Adamowiźnie powstała nowa
Parafia pod wezwaniem Błogosławio-
nej Matki Teresy z Kalkuty. 24 grud-
nia świąteczne nabożeństwo odprawił
w nowym kościele Metropolita War-
szawski Kardynał Kazimierz Nycz.

Kardynał Kazimierz Nycz wręczył
medale 14 osobom zasłużonym dla
Archidiecezji Warszawskiej. Metro-
polita życzył, aby Parafia stanowiła
zawsze silną wspólnotę. We Mszy
Świętej uczestniczyło 2000 osób.
Historia budowy Parafii trwała dłu-
go -mówi proboszcz Ksiądz Mariusz
Brzostek. W 2005 roku Gmina Gro-
dzisk Mazowiecki przekazała na ten

cel działkę, budowa kościoła rozpo-
częła się pięć lat później.

Dziś budynek jest w stanie suro-
wym zamkniętym.- Teraz należy za-
jąć się między innymi elewacją ale 
też wykończeniem wnętrza. Ksiądz 
proboszcz przyznaje, że bardzo po-
magają parafianie,wspierają nie tylko 
duchowo- za co im dziękuje. Parafia 
liczy 4200 wiernych z miejscowości: 
Adamowizna, Kałęczyn, Janinów, 
Mościska, Odrano- Wola, Zapole, 
Musuły, Szczęsne, Radonie, Oso-
wiec. W niedzielnych Mszach Świę-
tych uczestniczy ponad 1000 osób. 

jn

Mieszkańcy Osowca mają nową Parafię

Rada Gminy Żabia Wola przyjęła
kryterium dochodowe uprawniające
do dożywiania uczniów oraz osób
dorosłych. Radni podjęli  uchwałę,
która uprawnia do korzystania z tego
wsparcia rodziny w których dochód
na jedną osobę w rodzinie nie prze-
kracza 200 procent kryterium docho-
dowego.

Koordynatorem programu jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żabiej Woli. Program finansowany
jest ze środków własnych Gminy oraz
dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wielolet-
niego programu wspierania finan-
sowego gmin w zakresie dożywiania
,,Pomoc państwa w zakresie dożywia-

nia” na lata 2014-2020.
W zeszłym roku tą formą po-

mocy objętych zostało 85 rodzin -
164 osoby. W ramach realizowania
dożywiania w 2013 roku w trybie
udzielania pomocy w postaci posiłku
bez wydawania decyzji administra-
cyjnej oraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego objęto wsparciem
30 uczniów.

Program jest elementem polityki 
społecznej Gminy w zakresie, popra-
wy poziomu życia rodzin o niskich
dochodach, poprawy stanu zdrowia
dzieci i młodzieży, kształtowania wła-
ściwych nawyków żywieniowych.

tf

Kryterium dochodowe w dożywianiu

Piotr Zarębski kierownik Posterun-
ku Policji w Żabiej Woli podsumował
miniony 2013 rok. Przyznaje, że naj-
więcej przestępstw dotyczy kradzie-
ży, kradzieży z włamaniem do do-
mów i domków letniskowych. Często
mieszkańcy wyjeżdżają na cały dzień
do pracy, pusty dom kusi złodzieja.
Kradną pieniądze i biżuterię- przy-
znaje Piotr Zarębski. W zeszłym roku
ujawnionych zostało 70 sprawców
czynów niedozwolonych,wykrywal-
ność wyniosła 50 procent.

Na szczęście funkcjonariusze nie
notują popularnych kilka lat temu

,,kradzieży na śpiocha”. Plagą pozo-
stają nietrzeźwi kierujący. W minio-
nym roku doszło do 182 przestępstw,
najwięcej bo 54 było kradzieży
z włamaniem, następne 49-kradzieży
rzeczy, odnotowano 31 przestępstw
drogowych.

Policjanci realizują projekt ,,Ra-
zem bezpiecznie”, ma on na celu
podejmowanie wspólnych działań
funkcjonariuszy i mieszkańców tak,
by ograniczyć przestępczość. Kolej-
nym z celów Policji w Żabiej Woli
jest wprowadzenie na terenie Gmi-
ny działań z zakresu szeroko pojętej

prewencji kryminalnej. Jak mówi 
szef Posterunku Piotr Zarębski analizy 
zdarzeń za 2012 rok potwierdziły, że 
na zapobiegnięcie około 50 procent 
zaistniałych przestępstw, policja nie 
miała i nie mogła mieć realnego 

wpływu. Mieszkańcy Gminy stawali
się ofiarami przestępstw na skutek
własnej beztroski czy też niewiedzy.
Dlatego policja planuje aktywizację
w zakresie programu ,, Czujny są-
siad” i ,,POPO”.

Funkcjonariusze z Posterunku Poli-
cji w Żabiej Woli planują prowadzenie
akcji na rzecz mieszkańców, głównie
dzieci i młodzieży poprzez odbywanie
spotkań oraz prowadzenie prelekcji
na temat bezpiecznego zachowania
w szkołach znajdujących się terenie
Gminy Żabia Wola.

jn

Rok w policyjnej statystyce

lować swoich składek po uzgodnieniu 
z Zarządem mogą ubiegać się o ich 
umorzenie  lub rozłożenie na raty 
( pod warunkiem odpracowania swo-
jej zaległości - pomagając przy wyko-
nywaniu prac konserwacyjnych).

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej na 
2014 r. zaplanował usuwanie awarii 
na urządzeniach drenarskich (w kolej-
ności ich występowania) w następu-
jących miejscowościach: Żelechów, 
Zalesie, Żelechów, Jastrzębnik, Wy-
cinki Osowskie, Kaleń Towarzystwo, 
Lisówek, Zaręby, Siestrzeń, Przeszko-
da, Pieńki Zarębskie, Ojrzanów Towa-

rzystwo, Ojrzanów a także oczyszcza-
nie najtrudniejszych odcinków rowów
melioracyjnych w tych miejscowo-
ściach.

Ponadto warto zauważyć, iż nie-
zmiernie ważną kwestią jest infor-
mowanie Spółki o sprzedaży czy
przekazaniu gruntów. Ma to na celu
prawidłowe naliczanie składek za-
równo dotychczasowym jak i nowym
właścicielom. W związku z powyż-
szym Zarząd Gminne Spółki Wodnej
w Żabiej Woli zwraca się z uprzejmą
prośbą o bieżące zgłaszanie wszel-
kich zmian. ap
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Starosta Grodziski i Dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Grodzisku Ma-
zowieckim zapraszają pracodawców,
osoby bezrobotne i poszukujących
pracy na V Grodziskie Targi Pracy,
które odbędą się 10 kwietnia 2014 r.
(czwartek) w godzinach 10.00-13.00
w Zespole Szkół Nr 1 w Grodzisku

Maz. ul. Żwirki i Wigury 4 (sala gim-
nastyczna). W programie: propozycje 
ofert pracy, indywidualne porady do-
radców zawodowych, porady eksper-
tów Urzędu Skarbowego, Państwowej 
Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Dzieci i młodzież z terenu żabiowol-
skiej gminy znalazły sposób na nudę
podczas ferii zimowych – skorzystały
z oferty Domu Kultury i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Żabiej Woli.

W poniedziałek na miłośników gry
aktorskiej czekało przedstawienie.
Teatr Art-Re na naszej scenie wy-
stawił sztukę o dzielnym Alladynie,
po zakończeniu spektaklu rozpoczął
się kilkugodzinny bal karnawałowy,
pełen świetnej muzyki, niesamowitej
zabawy oraz pomysłów dzielnej pani
animator.  

Dzieci chętnie uczestniczyły też
w nauce jazdy na łyżwach na lodo-
wisku Mszczonowie oraz zabawach
i grach sportowych, organizowanych
przez profesjonalnego instruktora.

Był też warszawski teatr pt. „Pięk-
na i Bestia”. Baśń, ukazująca wady
i zalety człowieka, uświadamiała
problem nietolerancji i pokazywała,
że miłość i akceptacja potrafi naj-
większą „bestię” zamienić w dobrego
człowieka. 

Zwieńczeniem „Ferii z Kulturą” był 
wyjazd do Cinema Parku (Bemowo) 
na „Królestwo Zwierząt” – serię fil-
mów edukacyjno – przyrodniczych, 
emitowanych w salach o różnym 
stopniu zaawansowania technolo-
gicznego. Wszystkich zachwyciła 
„Sala Ruchu”, gdzie czuliśmy się jak 
we wnętrzu łodzi podwodnej, wzięli 
udział w teście sprawdzającym ich 
wiedzę na tematy przyrodnicze.

 „Ferie z Kulturą” można z całą 
pewnością zaliczyć do udanych.

jw

V Grodziskie Targi Pracy

To były ferie!

Mieszkańcy Gminy Żabia Wola 
mogą skorzystać z bezpłatnej porady 
psychologa. Pani psycholog podjęła 
pracę na zlecenie Gminy. Kontrakt za-
warty został od lutego do końca roku.

- Z punktu konsultacyjnego mogą 
skorzystać osoby, które mają proble-
my z uzależnieniem bądź współuza-
leżnieniem lub doświadczają prze-
mocy domowej. To niezwykle ważna 
pomoc- przyznaje Teresa Fabiszewska, 
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli.

Agnieszka Hirny zaprasza w czwart-

ki w godzinach od 10.00 do 18.00. Na 
wizytę należy umawiać się dzwoniąc 
do GOPS lub na numer kontaktowy do 
pani psycholog: 604 111 360

jn

Psycholog przyjmuje w Żabiej Woli

Do 30 kwietnia prowadzone będą 
zapisy osób chętnych do wzięcia 
udziału w Turnieju Piłkarskim o Pu-
char Wójta Gminy Żabia Wola. Do-
roczny turniej zawsze cieszy się dużą 
popularnością. W tym roku odbędzie 
się tradycyjne na boisku Orlik w Jó-
zefinie- 17 maja. Początek rozgrywek 
godzina 9.00.

Drużyny mają być złożone z mak-

symalnie dwunastu uczestników.
Rozgrywki planowane są w trzech 

kategoriach:
-klas IV-VI szkół podstawowych,
-uczniowie szkół ponadpodstawo-

wych do 18 roku życia,
-kategoria open, osoby powyżej 

16 roku życia.
Cały artykuł dostępny na stronie 

www.zabiawola.pl.

Weź udział w Turnieju Piłkarskim 
o Puchar Wójta Gminy Żabia Wola

j

Jak informuje kierownik placówki 
Halina Krajewska zbiory Biblioteki 
powiększyły się o kolejne nowości, 
zarówno pozycje dla najmłodszych 
czytelników jak i dorosłych ale też 
przybyły książki o tematyce z zakresu 
zdrowego odżywiania i stylu życia. Na 
pierwsze tegoroczne zakupy Bibliote-
ka wydała 3 tysiące złotych z puli 
9 tysięcy złotych przeznaczonej na 
2014 rok.

Codziennie Bibliotekę odwiedza 
średnio blisko 40 osób. Czytelnicy 
korzystają także z dostępu do platfor-

my IBUK Libra. Oprócz wypożyczania 
książek, na miejscu w Bibliotece 
można skorzystać z dostępu do In-
ternetu.

Cały artykuł dostępny na stronie 
www.zabiawola.pl.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej
Woli po pierwszych tegorocznych 
zakupach

Marta Dworzańska zaprasza na 
zajęcia z aktywności ruchowej, jakie 
odbywają się w Domu Kultury w Ża-
biej Woli. Pierwsze organizacyjne 
spotkanie miało miejsce 20 marca.

Jak mówi fizjoterapeutka Marta 
Dworzańska właściwie dobrana tera-
pia czyli leczenie za pomocą ruchu 
pomaga w wielu schorzeniach. Nie-
stety po 50 roku życia zauważalny jest 
znaczny spadek aktywności fizycznej, 
wówczas to zaczynają się pojawiać 

bóle kręgosłupa czy stawów.
Ćwiczenia mają na celu poprawie-

nie koordynacji ruchowej, poprawę 
układu krążenia i układu oddecho-
wego oraz zwiększenie siły mięśni 
i rozluźnienie całego organizmu. Na 
aktywność nigdy nie jest za późno. 
Pani Marta planuje kolejne zajęcia 
także na świeżym powietrzu. Więcej 
informacji można uzyskać dzwoniąc 
pod numer telefonu: 46, 857-82-60. 

jn

Aktywność fizyczna dla osób 50 plus

Stowarzyszenie ,,Szansa” w Żabiej
Woli tradycyjnie już prosi o przed-
świąteczne wsparcie dla potrzebują-
cych mieszkańców. Od kilku lat przed
świętami zarówno Bożym Narodze-
niem jak i Wielkanocą stowarzyszenie
wspólnie z lokalnymi przedsiębiorca-
mi oraz Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej organizują zbiórkę.
W zaprzyjaźnionych sklepach tydzień

przed świętami ustawiane są specjal-
ne kosze w których można zostawiać 
dary, najlepiej żywność o dłuższym 
terminie przydatności do spożycia.

-Ludzie nie są obojętni, pomaga-
ją - mówi Małgorzata Kozicka, prezes 
stowarzyszenia. Każdorazowo wspie-
ra nas firma Univeg Trade Poland S.A. 
. W ostatniej edycji akcji obdarowa-
nych zostało 37 rodzin. jn

Zachęcamy do świątecznej pomocy


