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Platforma 
Obywatelska 
wygrała wybory

Platforma Obywatelska numerem 
jeden w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w Żabiej Woli. Wy-
bory w gminach sąsiednich i całej 
Polsce nie przyniosły zaintereso-
wania. W sumie uprawnionych od 
oddania głosu w Żabiej Woli było 
5192 osób, do urn poszły zaled-
wie 1076 w tym 21 oddało nie-
ważne głosy. Zdecydowanie wy-
grała Platforma Obywatelska, na 
kandydatów tej partii głosowało 
467 osób, na drugim miejscu 
także bez niespodzianek Prawo 
i Sprawiedliwość, patria uzyskała 

241 głosów. W kolejności popar-
cia na następnej pozycji upla-
sowało się Polskie Stronnictwo 
Ludowe, które poprało 170 osób. 
Swoje tak, w wyborach dla SLD- 
UP powiedziały 63 osoby, dla 
Libertas 19, taką samą ilość gło-
sów otrzymali kandydaci Komi-
tetu Wyborczego UPR. 25 głosów 
oddanych zostało na centrolewi-
cę, PD-SDPL- Zieloni otrzymali 
25 głosów. 7 osób poparło PPP, 
natomiast Samoobronę 14. W 
sąsiednich Radziejowicach fre-
kwencja wyniosła ponad 21 pro-
cent. Wyniki w gminie są zbliżone 
do Żabiej Woli, wygrała Platforma 
Obywatelska z poparciem  310 
głosów, drugie miejsce Prawo i 
Sprawiedliwość, na partię braci 
Kaczyńskich zagłosowało 224 

mieszkańców gminy, na trzeciej 
pozycji uplasowało się Polskie 
Stronnictwo Ludowe, na które 
oddało swe głosy 179 osób. W 
Radziejowicach liczba wyborców 
uprawnionych do oddania głosu 
sięga 3867 osób, tych, którzy 
otrzymali karty było 836, waż-
nych głosów pojawiło się 814. 

Dzień 
Żabiej Woli 
z tanecznymi 
talentami

Mieszkańcy Żabiej Woli  zdąży-
li się przyzwyczaić, że każdego 
roku przed wakacjami odbywa się 
święto gminy. Tym razem wypa-
dło ono w ostatnią niedzielę maja. 
Przygotowania do żabiowolskie-
go święta trwają kilka miesięcy. 
Najpierw ustalany jest program, 
później  trwają uzgodnienia z ar-
tystami. Organizacją zajmuje się 
tradycyjnie Dom Kultury. Festyn 
odbywa się także na jego terenie. 
W pięknej zielonej scenerii trwa-
ją zabawy, ustawiane są stoiska 
chociażby koła gospodyń wiej-
skich czy prezentujące sztukę 
ludową. -W tym roku baliśmy się 
o pogodę- mówi dyrektor Domu 
Kultury, Danuta Wiczuk -Nowaj-
czyk.  Festyn rozpoczynał się po-
południu tymczasem rano padał 
jeszcze deszcz. Jak się później 
okazało razem z początkiem za-
bawy pojawiło się słońce. Pogoda 
kaprysiła małe i duże gwiazdy 
nie. Jak zawsze najważniejszy-
mi artystami byli ci najmłodsi, 
ćwiczący w Domu Kultury. Wy-
stąpili muzycy grający na instru-
mentach klawiszowych, których 
szkoli Krzysztof Kaczmarek ale 

także najmłodsi występujący pod 
okiem Ewy i Marcina Minorów. 
Impreza stała się doskonałą oka-
zją to uhonorowania wygranych 
w różnych konkursach między in-
nymi w dyktandzie które napisali 
uczniowie podczas Żabiego Zlo-
tu. Scena w tym roku była pełna 
niespodzianek.  Wystąpiły na niej 
dzieci między innymi ze szkół, 
ze Szkoły z Ojrzanowa i Józefiny. 
Po nich  pasję taneczną pokazali 
młodzi ludzie ćwiczący u Tatiany 
Filus. Publiczność była zachwy-
cona. Tańczą rok, prezentują wy-
soki poziom. Bywa, że na zajęcia 
do Tatiany Filus przychodzi po-
nad dwieście osób. Zajęcia mogą 

się odbywać dzięki środkom bu-
dżetowym gminy. Popis jaki dały 
dzieci był doskonałą rozgrzewką 
dla części kabaretowej. Tym ra-
zem do Żabiej Woli przyjechał 
kabaret z Krakowa z programem 
,,Wieczór z balladą”.Znany z te-
lewizyjnego programu artyści od 
razu rozbawili publiczność. Nie 
zabrakło słynnego komendanta, 
strażaka, czy pięknych pań. Pu-
bliczność długo biła brawo, ko-
lejny dzień Żabiej Woli za rok. Za 
kilka miesięcy rozpoczną się do 
niego przygotowania. 

Justyna Napierała

Internet 
na ostatniej prostej
Do końca roku wszyscy chęt-
ni mieszkańcy gminy Żabia 
Wola powinni mieć dostęp 
do internetu. Infrastruktura 
zbudowana została w ponad 
80 procentach teraz jeszcze 
podłączenie ostatnich miej-
scowości. W kolejce między 
innymi Huta Żabiowolska, 
Żabia Wola, Osowce i Józefi-
na.

Siemionalia 
w Bartoszówce

W tym roku nie w Petryko-
zach a w Bartoszówce od-
były się Siemionalia, czyli 
przegląd młodzieżowych 
zespołów ludowych. Remiza 
strażacka była wypełniona 
po brzegi, przyjechali arty-
ści między innymi z Józefiny, 
Mszczonowa, Grodziska czy 
Błonia. Wszystkim dowodził 
Wojciech Siemion. 

Sztuką 
przezwyciężają 
trudności
Od zeszłego roku Żabia Wola 
realizuje unijny projekt z my-
ślą o dzieciach także  z trud-
nych rodzin. Dzięki unijnej 
dotacji młodzi ludzie mogą 
korzystać chociażby z po-
mocy terapeuty i zajęć arty-
stycznych.

Super Gimnazjaliści
Dla Łukasza, Ani, Anety, Mał-
gosi, Julii i Ani będą to wspa-
niale wakacje. W swoim Gim-
nazjum w Józefinie uzyskali 
bardzo wysokie noty na świa-
dectwie. Szkoła jest dum-
na, oni zaczynają realizować 
kolejne swoje marzenia. To 
ósmy rocznik absolwentów 
miejscowego gimnazjum.

fot. Janusz Wojtan
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Halina Wawruch 
wójt Żabiej Woli
Witam mieszkańców Żabiej Woli i 
naszych gości. Mam nadzieję, że 
w dobrych humorach rozpoczęli 
Państwo wakacje, jeśli nie po-
prawią się Wam jak przeczytacie 
artykuł o naszych zdolnych dzie-
ciach. Mamy się czym chwalić, 
uczniowie mają ambicje i chęci, 
by coś osiągnąć. O tym w naszej 
gazecie. Drodzy Państwo cały 
czas walczymy o nasz internet 
mam nadzieję, że do końca roku 
uda się pomyślnie tę sprawę już 
zamknąć, ten temat jakże ważny 
dla nas również w tym nume-
rze gazety. Wrócimy do Święta 
Żabiej Woli, jak wspominam ten 
dzień od razu na myśl przycho-
dzą mi młodzi tancerze, ćwiczący 
z Tatianą Filus. Dali fantastyczny 
popis umiejętności na scenie. 
Finansujemy zajęcia, żeby dzie-
ci mogły w taki właśnie sposób 
spędzać czas wolny. Mam jesz-
cze jedną dobrą informację dla 
trochę starszych, Tatiana Filus 
planuje także zajęcia dla grupy 
dorosłych. Na Święcie Żabiej Woli 
nie mogło zabraknąć naszego 
zespołu ludowego z Gimnazjum 
w Józefinie. W kolorowych stro-

jach ludowych, tańcem i śpiewem 
rozbawili publiczność. W tym 
numerze gazety też o zmianach 
w becikowym, bardzo ważne dla 
mam,które będą musiały kontro-
lować swój stan zdrowia od dzie-
siątego tygodnia ciąży ale też o 
naszym projekcie unijnym. Chce-
my pomagać dzieciom dotknię-
tym problemami domowymi. Za-
praszam także do stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Chełmońskiego, u nas w gminie 
będzie siedziba biura. Stowa-
rzyszenie ogłasza już pierwszy 
konkurs grantowy o tym także w 
gazecie. Zajrzymy też do naszych 
sąsiadów, dowiemy się co u nich 
słychać.  Zapraszam do lektury 
,,Naszej Gminy”.  Warto

Pozdrawiam wójt Żabiej Woli 
Halina Wawruch

Profesor 
Michał Kulesza, 
twórca reformy 
administracyjnej
Powiaty  były, są i będą w Polsce 
potrzebne. Zostały stworzone po 
to, by przekazać władzę w ręce 
lokalnych społeczności. Przecież 
to mieszkańcy tych gmin najle-
piej wiedzą czego potrzebują, 
co ulepszyć w ich miejscu za-
mieszkania a nie administracja 
centralna. Powiat świadczy waż-
ne usługi, opiekę szpitalną czy 
w zakresie oświaty. Powiat stał 
się pewną formą zorganizowa-
nia życia społecznego dla tych 
zagadnień, dla których gmina 

stała się za mała. Ciągle jednak 
są to problemy lokalne. To nie 
jest odciążenie gmin a ich wspo-
maganie. Powiaty nie mają dużo 
pieniędzy, bo Polska to biedny 
kraj, są od wydawania a nie od 
zarabiania. Po dziesięciu latach 
reformy administracyjnej można 
stwierdzić, że była ona skuteczna 
i potrzebna.

Ciotka Klotka 
z Tit- Taka
To nie jest żart, 1 kwietnia w po-
pularny prima aprilis do dzieci z 
Żabiej Woli przyjechała Ewa Cho-
tomska. Artystka znana z popu-
larnego Tik-Taka, kojarzona z 
bardzo lubianą Ciotką Klotką. 
Właścicielka niezliczonej ilości 
kolorowych kapeluszy. Młodszym 
Ewa Chotomska kojarzy się też z 
,,Jedyneczką” i ,,Budzikiem”. Pod-
czas spotkania z dziećmi w Żabiej 
Woli, Ewa Chotomska opowiada-

ła o swojej pracy, proponowała 
dzieciom konkursy, sama chętnie 
się z nimi bawiła. Było też dużo 
śpiewu i tańca. Trzeba dodać, że 
słynna Ciotka Klotka jest autorką 
piosenek Fasolek. Dzieci głośno 
śpiewały, że ,,mydło lubi kąpiele, 
kiedy woda gorąca” oraz że „to 
bardzo ważna rzecz, żeby zdro-
we zęby mieć”. Wizyta ta zarów-
no gościowi Gminnego Ośrodka 
Kultury jak i dzieciom bardzo 
przypadła do gustu.

Janusz Wojtan, 
Justyna Napierała

fot. Janusz Wojtan
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Już z górki 
z internetem 
w gminie
Jest szansa, ze do końca tego 
roku wszyscy mieszkańcy, którzy 
zechcą mieć internet w domu zo-
staną podłączeni do sieci. Żabia 
Wola uczestniczy w mazowieckim 
pilotażowym projekcie. Niestety 

na to zadanie potrzeba czasu, 
-Procedury przedłużają się a lu-
dzie są zniecierpliwieni- mówi 
wójt Żabiej Woli Halina Wawruch. 
-Walczymy ale jest to pozytywna 
walka- dodaje. Najdłużej trwa 
budowa infrastruktury, potrzeba 
bowiem zgody wszystkich wła-
ścicieli ziemi na której jest ona 
budowana. Proces zdobywania 
internetu  trwa w gminie trzy lata, 
w tym roku jest perspektywa jego 

zakończenia. Infrastruktura zbu-
dowana została w ponad osiem-
dziesięciu procentach. Niestety 
czas od budowy do faktycznego 
podłączenia do sieci może trwać 
nawet do roku. W gminie jest 41 
wsi. Wciąż na internet czekają 
mieszkańcy Osowców, Józefiny, 
Huty Żabiowolskiej, mieszkańcy 
miejscowości Musuły. -Jesteśmy 
w fazie uzgodnień, niebawem 
powinna rozpocząć się realiza-

cja - podkreśla wójt Halina Waw-
ruch. Projekt w 95 procentach 
jest finansowany z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ra-
mach zadania wsparcia rozwoju 
infrastruktury informatycznej 
dla gmin wiejskich. Gmina par-
tycypuje w kosztach. Budowę 
części sieci telekomunikacyjnej 
sfinansował zewnętrzny operator 
TPSA.

Pasją 
przezwyciężają 
trudności, 
projekt unijny 
w gminie
Dzieci zagrożone trudnościa-
mi w rodzinie pod ochroną. Od 
czerwca zeszłego roku Żabia 
Wola realizuje projekt unijny, 
którego zadaniem jest walka z 

wykluczeniem społecznym. Pie-
niądze jakie przeznaczane są na 
rok w ramach tego zadania się-
gają 132 tysięcy złotych. -W tym 
roku weszliśmy w drugą edycję 
tego programu- mówi Elżbieta 
Kwiatkowska, która czuwa nad 
projektem. Fundusze pozwalają 
na realizację zajęć tanecznych 
dla młodych ludzi w  których 
domach nie zawsze jest ciepło 
i różowo. -Chcemy im pomoc, 
mają kłopoty z codziennymi pro-
blemami, brak im wiary w siebie- 
mówi Kwiatkowska. Oprócz zajęć 

z tańca, młodzi ludzie korzystają 
też z pomocy terapeuty. Raz w 
miesiącu przez trzy godziny mają 
spotkanie z Bożeną Winnicką. 
Terapeutka prowadzi dodatko-
wo punkt konsultacyjny w Żabiej 
Woli dla osób uzależnionych lub 
współuzależnionych. Przyjeżdża 
na dyżury w czwartki od godzi-
ny 8.30 do 16. Wtedy można 
przyjść i się poradzić w nawet 
najbardziej kłopotliwej sprawie. 
Program unijny dotyczący zapo-
bieganiu wykluczeniu społecz-
nemu będzie trwał w Żabiej Woli 

do 2013 roku. -Jesteśmy otwarci 
na potrzeby młodych ludzi, kiedy 
nauczą się tańca, z którego ko-
rzystają teraz możemy zmienić 
wedle ich zainteresowań- dodaje 
Elżbieta Kwiatkowska. -Już dziś 
widzimy pierwsze efekty, znamy 
te dzieci, cieszy, kiedy porusza-
ją się z podniesioną głową, nie 
garbią się jak dawniej i co naj-
ważniejsze bardzo chętnie przy-
chodzą na zajęcia. To dla nich 
szansa i z niej korzystają- dodaje 
koordynatorka projektu.
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Becikowe 
na nowych 
zasadach
Uwaga kobiety, które spodzie-
wają się dziecka. Od listopada 
wchodzą nowe przepisy dotyczą-
ce becikowego. Mama ubiegająca 
się o zasiłek z tytułu urodzenia 
dziecka, musi przynieść oprócz 
dowodu osobistego, miejsca za-
meldowania siebie i ojca dziecka 
także zaświadczenie od lekarza, 
stwierdzające, że była pod jego 
opieką od dziesiątego tygodnia 
ciąży. W innym przypadku może 
nie dostać świadczenia, już teraz 
trzeba o tym pamiętać. Becikowe 

to jednorazowy zasiłek, wynosi 
teraz tysiąc złotych. W przyszłym 
miesiącu gminne ośrodki pomo-
cy społecznej powinny dyspono-
wać formularzami, które trzeba 
będzie zanieść do lekarza pro-
wadzącego ciążę. Lekarz wypeł-
nia dokument, który później po-
trzebny jest przy becikowym.

   Witam, Pani Tatiano, od jak 
dawna w Polsce, to dla Pani 
drugi dom?
Tak to prawda, skończyłam stu-
dia w Kijowie, od 19 lat mieszkam 
w Polsce, tutaj żyję i pracuję.
   
    Od kiedy zatem w Żabiej Woli 
i jak się stało, że właśnie tutaj 
zaczęła Pani swoją pracę.
W Żabiej Woli pracuję od roku, 
lekcje tańca trwają od marca 
2008. Jak trafiłam do Żabiej Woli? 
No cóż w życiu nie ma przypad-
ków, mój tutaj pobyt to też nie 
jest przypadek. Tak miało być. 
Od pierwszego momentu, kiedy 
przyjechałam do Żabiej Woli za-
intrygowała mnie ta miejscowość, 
mała miejscowość a w niej tak 
dużo myśli się o dzieciach. Mała 
miejscowość z pięknym Domem 
Kultury. Nie ukrywam też, że zo-
stałam tutaj bardzo mile przyję-
ta. Pani dyrektor Domu Kultury to 
bardzo ciepła i chętna do współ-
pracy osoba. Od razu chciałam 
tutaj pracować. I tak też się stało. 
Wiedziałam, że  w takim uroczym 
miejscu musi urodzić się coś 
fajnego, nasze zajęcia tańca dla 
wszystkich dzieci.

   To prawda w małych miej-
scowościach niestety często 
brakuje ośrodków kultury, bez 
zaplecza trudno jest pracować 
z dziećmi. Mówię tutaj o pracy 
po godzinach szkoły, w czasie 
wolnym.
To prawda, bardzo ważne jest 
zaplecze i warunki, dzieci muszą 
mieć dobre warunki do pracy.

     Zdecydowali Państwo pod-
jąć współpracę, jak wyglądały 
pierwsze zajęcia?
Pewne zaskoczenie, przyszłam 
pierwszy raz było dużo dzie-
ci, później dwa razy więcej, po 
trzecim, może czwartym spotka-
niu już ich było 260. Teraz nie 
możemy się pomieścić w Domu 
Kultury, dlatego też ćwiczymy w 
szkole.

   Taniec stał się bardzo popu-
larny.
Tak dzieci oglądają programy 
telewizyjne, patrzą na to co jest 

modne, chcą się pięknie poru-
szać. W Żabiej Woli są wspaniałe 
dzieci, inne dzieci. Każda miej-
scowość ma swoją specyfikę. Byt 
określa świadomość, wszyscy 
jesteśmy jednakowi ale różnimy 
się. Bardzo lubię pracę z dziećmi 
z Żabiej Woli.

  Czego dzieci oczekują, taniec 
to wypoczynek ale także ciężka 
praca, nauka charakteru i sys-
tematyczność.  
Mam duży staż pedagogiczny, 
pracy z dziećmi nie można na-
uczyć się z książek to przychodzi 
z doświadczeniem. Dojrzewałam 
do małych dzieci 7 lat. Dzieci by-
wają krytyczne, zawsze są praw-

dziwe. Trzeba mieć podejście do 
dzieci. Najpierw staram się je za-
interesować, ma być to zabawa, 
tak by pokochały taniec. Później 
zaczyna się praca, są efekty. Za-
chęcam, chcę żeby dziecko mi 
zaufało, przyzwyczajam do sie-
bie. Po dwóch, trzech latach tre-
ningu zaczynamy profesjonalnie 
podchodzić do tańca. Prowadzę 
zajęcia grupowe, robię układy dla 
dzieci wszystkich, mniej czy bar-
dziej zdolnych. Nie można zro-
bić krzywdy żadnemu dziecku. 
Zwracam uwagę na to, żeby nie 
byli wyłącznie wspaniałymi tan-
cerzami ale wspaniałymi ludźmi. 
Dzieci pozbywają się komplek-
sów to w dorosłym życiu bardzo 
im pomaga.

   Czego dzieci mogą się na-
uczyć na takich zajęciach?
Tańca towarzyskiego, tworzymy 
układy choreograficzne, wyzwa-
lam w nich twórczą pasję, daję 
dużo możliwości, ale też wyma-
gam. Dzieciaki jednak bardzo 
chętnie przychodzą na te zajęcia, 
nie mieścimy się już w sali Domu 
Kultury teraz prowadzimy je w 
Gimnazjum.

   Czy myśli Pani także od star-
szej młodzieży?
Owszem po raz kolejny przymie-
rzam się do zajęć dla dorosłych, 
te ruszą w październiku. Już raz 
próbowaliśmy na początku było 
trochę chętnych ale potem nie 
wiem chyba obowiązki spowodo-
wały, że grupa malała. Zachęcam 
do uczestnictwa w zajęciach, to 
daje dużo satysfakcji ale też po-
prawia kondycję. Możecie przy-
chodzić nie tylko parami ale też 
solo. Zapraszam.

Dziękuje za rozmowę.
Dziękuję bardzo.

Tu są wyjątkowe dzieci
Z Tatianą Filus, pedagogiem, 
choreografem i instruktorką 
tańca w Żabiej Woli 
rozmawia Justyna Napierała
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Absolutorium 
dla wójt Haliny 
Wawruch
Najważniejsza sesja w roku w 
Żabiej Woli bez niespodzianek. 
Radni gminy udzielili wójt Hali-
nie Wawruch absolutorium. Tym 
samym dali aprobatę dla działań 
finansowych gminy w zeszłym 
roku. -Wszystkie inwestycje za-
planowane, zostały zrealizowa-
ne- mówi sekretarz gminy Zofia 
Owczarek. Dużą część gminnej 
kasy pochłonęła oświata, na tę 

Żabia Wola przeznaczyła sześć 
milionów złotych. Co rok dofi-
nansowuje również przedszkola. 
Funkcjonują dwa niepubliczne w 
Ojrzanowie i centrum Żabiej Woli. 
Kosztują rocznie ponad pięćset 
tysięcy złotych. Opieka społecz-
na to także duże zadanie, na któ-
re gmina przeznaczyła dwa i pół 
miliona złotych. Najważniejsze 
dla mieszkańców są jednak inwe-
stycje, w zeszłym roku ponad dwa 
miliony siedemset tysięcy złotych 
wydano na budowę sieci wodo-
ciągowej i budowę ujęcia wody 
w Musułach. W sumie inwestycje 
pochłonęły sześć milionów zło-

tych. Jedne z ważniejszych pla-
nów dotyczyły dróg. Nowe obli-
cze zyskały: droga Kaleń- Ciepłe, 
przebudowana i wyremontowana 
została droga w miejscowości  
Oddział, prace prowadzone były 
na odcinku Kaleń- Pieńki Za-
rębskie, w Żelechowie przy ulicy 
Krakowiańskiej. Podobnie w Za-
rębach przy ulicy Zięby, w Osow-
cu przy ulicy Falistej i Dworskiej. 
Poprawiono most na rzece Mrow-
nej w miejscowości Zalesie. Przy-
gotowana została dokumentacja 
projektowa na kolejne drogi. Ża-
bia Wola- Żelechów, Skuły- Grze-
gorzewice. Gmina uczestniczyła 

także w inwestycji dotyczącej 
drogi Siestrzeń- Ojrzanów a tak-
że skrzyżowania dróg w Skułach. 
Gmina kupiła grunt pod ujęcie 
wody w Musułach. Gminna kasa 
utrzymuje zadania z zakresu kul-
tury, dziedzictwa. Rocznie na ten 
cel przeznacza blisko czterysta 
tysięcy złotych. -Pomimo kry-
zysu zeszły rok nie był najgor-
szy- mówi wójt Halina Wawruch. 
-Pomimo recesji gminy starają 
się realizować wieloletnie pla-
ny. Dziękuję wszystkim radnym, 
którzy po raz kolejny udzielili mi 
absolutorium- mówiła podczas 
sesji, wójt Halina Wawruch.

Będzie 
przedszkole
Samorząd chce budować przed-
szkole. Wiadomo już, że będzie 
ono w centrum Żabiej Woli, przy 
ulicy Jana Ślaskiego i Leśnej na te-
renie gminnym. Ma być to przed-

szkole 4-oddziałowe z miejscami 
dla około setki maluchów. Na ra-
zie jednak przygotowywana jest 
dokumentacja projektowo- bu-
dowlana. Przedszkole ma przyjąć 
pierwsze dzieci w 2010 roku. - 
Przedszkole gminne jest bardzo 
ważne, ludzie pytają kiedy po-
wstanie -mówi sekretarz gminy 

Zofia Owczarek. Do Żabiej Woli 
przeprowadzają się nowi miesz-
kańcy z maluchami. Teraz mają 
do dyspozycji dwa przedszkola, 
są to placówki prywatne, które 
dotuje gmina. Inwestycja ma być 
współfinansowana ze środków 
europejskich.
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Koniec roku 
i wakacyjna laba
Uczniowie odebrali cenzurki i roz-
poczęli wakacje. W Gimnazjum w 
Józefinie aż 38 uczniów otrzyma-
ło świadectwa z wyróżnieniem. W 
sumie wakacje rozpoczęło 274 
młodych ludzi z tej szkoły. 101 
opuszcza już mury i rozpoczyna 
naukę w szkole średniej. To ósmy 
rocznik, który kończy edukację w 
Gimnazjum imienia Józefa Cheł-
mońskiego w Józefinie.  Mury tej 
szkoły opuściło już 658 osób. 
W gronie uczniów z najwyższą 
średnią ocen znaleźli się: Łukasz 
Drągowski, Anna Szumilas, Aneta 
Folwarska, Małgorzata Folwarska 
i Julia Politowska. 20 uczniów ma 
średnią powyżej 5. Najlepszy wy-
nik z egzaminu gimnazjalnego 
uzyskała Anna Wawruch, zdobyła 
ponad 90 punktów. Otrzymała 
nagrodę wójta gminy i dyrektora 
szkoły. Ania zamierza w przy-
szłym roku rozpocząć naukę w 
wymarzonej szkole, liceum imie-
nia Stefana Żeromskiego w Ży-
rardowie. Ania o wyborze szko-
ły zdecydowała bardzo szybko, 

zwłaszcza, że teraz już często 
odwiedza Żyrardów z racji Szkoły 
Muzycznej. Tutaj w tej doskona-
li swoją pasję artystyczną. Chce 
poznać nowych przyjaciół. Ania 
to skromna osoba, przyznaje, 
że nie liczyła na tak dobry wynik 
podczas egzaminu gimnazjalne-
go. Egzaminy ocenia zewnętrzna 
komisja. Młodzi ludzie najbar-
dziej obawiają się właśnie tych 
miarodajnych not. Wynik egza-
minu otwiera bądź zamyka im 
drogę do dalszej kariery eduka-
cyjnej. Dwoje uczniów tej szkoły 
może pochwalić się także naj-
wyższą frekwencją. Anna Rylska 
i Adrian Sowiński nie opuścili ani 
jednego dnia w zeszłym już roku 
szkolnym. Ania Rylska przyznaje, 
że do szkoły lubi chodzić ale też 
nie ma w zwyczaju uciekać przed 
klasówkami czy trudnymi lekcja-
mi. Ania przyznaje, że w zeszłym 
roku cieszyła się również dobrym 
zdrowiem, co pozwoliło jej na tak 
dobry wynik. 
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miejscu, po „Targu końskim ”,  
„Drodze przez las”, „Rzeczółce”, 
„Wnętrzu chaty na Polesiu”, „Nocy 
gwiaździstej”, „Stogu na Pińsz-
czyźnie”, „W podróży”. Dzieło 
Chełmońskiego ,, Na jarmarku-
”powstało 126 lat temu w Paryżu. 
Znalazło się u prywatnego właści-
ciela, teraz  obraz oglądać moż-
na w Radziejowicach. To ważne, 
ze malarz z Kuklówki ma tutaj 
swoje miejsce, mówi prawnuk 
Józefa Chełmońskiego, Stanisław 
Aust. Przyznaje, że twórczość 

Chełmońskiego 
zyskuje na sile, 
staje się popu-
larna zarówno w 
kraju jak i za gra-
nicą. Jego zda-
niem dużą rolę 
w jej promocji 
odgrywa funda-
cja imienia Józefa 
Chełmońskiego, 
która stara się 
popularyzować 
malarza. ww.ra-
dziejowice.pl

Po inspiracje 
do Radziejowic, 
koncert 
mistrzowski 
Teresa Żylis- Gara polska śpie-
waczka z warsztatami dla mło-
dych muzyków w Radziejowicach. 
Kursy Mistrzowskie Techniki i In-
terpretacji Wokalnej odbywają się 
co rok w Domu Pracy Twórczej w 
Radziejowicach. Nie inaczej było 
i w tym sezonie. To dla nas miej-
sce inspiracji, mówi artystka. Na 
zakończenie każdego kursu ma 
miejsce koncert finałowy. Taki 
odbył się 15 maja. Jest to nie-
zwykle przeżycie móc słuchać 
tak uzdolnionych młodych ludzi, 
podkreśla profesor Żylis- Gara. 

Każdy ich występ, każdą nutę, 
czuję na nowo, kiedy są na sce-
nie, nawet z nimi śpiewam, przy-
znaje maestra. W tym roku Teresa 
Żylis- Gara do udziału w koncer-
cie zaprosiła: Dorotę Grzywaczyk 
mezzosopran, Justynę Ilnicką so-
pran, Pawła Kołodzieja bas, Ilo-
nę Krzywicką sopran, Anastazję 
Lipert sopran, Ewę Majcherczyk 
sopran, Sylwię Olszyńską sopran, 
Natalię Rubiś sopran, Agniesz-
kę Sokolinicką sopran, Andrzeja 
Zborowskiego baryton, Laurę So-
bolewską i Pawła Kubicę. Kursy 
Mistrzowskie Techniki i Interpre-
tacji Wokalnej odbywały się od 3 
do 15 maja. Uczestniczyło w nich 
dziesięcioro muzyków. www.ra-
dziejowice.pl 
Zdjęcie, autor Gustaw Puchała, 
Pałac w Radziejowicach.

,,Na jarmarku” 
Józefa 
Chełmońskiego 
w Pałacu 
W Pałacu w Radziejowicach grat-
ka dla miłośników sztuki. W 
sali wystawowej można oglądać 
dzieło Józefa Chełmońskiego ,, 
Na jarmarku”. To kolejny obraz 
tego artysty prezentowany w tym 

,,Skrzypek na 
dachu” przed 
grodziskim CK
Aktorzy Teatru Muzycznego z 
Łodzi wystąpili przed grodziską 
publicznością. Spektakl odbył 
się na scenie ustawionej przed 
Centrum Kultury. Przed i przez 
niemal całe przedstawienie pa-
dał deszcz, tymczasem publicz-
ność przyszła i została do końca.  
- Chcieliśmy zobaczyć spektakl 
na żywo, jak jest taka okazja to 
warto z niej skorzystać - mówi 
Ewa Cybulska. Przedstawienie 
trwało trzy godziny. W roli Tew-
jego Mleczarza wystąpił Zbigniew 
Macias. Ten znany na świecie 
musical ma swoją wierną pu-
bliczność. Premiera odbyła się 
w 1964 roku na Broadwayu. To 
historia oparta na książce Dzie-
je Tewjego Mleczarza” autorstwa 
Szolema Alejchema. Akcja roz-

grywa się w 1905 roku w małym 
rosyjskim miasteczku. Żyją tutaj 
dwie społeczności żydowska i ro-
syjska, które starają się nie wcho-
dzić sobie za bardzo w drogę. W 
przedstawieniu dużo humoru 
i opisu międzyludzkich relacji. 
- Dziękuję wszystkim, którzy 
przyszli pomimo takiej pogody 
- mówi burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński. Propozycja spotkała 
się z uznaniem, nie wykluczone, 
że kolejne spektakle będą miały 
tutaj także swoje miejsce.
www.grodzisk.pl

Jarmark 
Produktów 
Regionalnych 
w Grodzisku 
Mazowieckim
Punktualnie od godzinie 11, 13 
czerwca w plenerze przed Cen-
trum Kultury rozpoczął się Mię-
dzynarodowy Jarmark Produktów 
Regionalnych. Przyjechali wy-
stawcy między innymi  z War-
szawy, Łowicza, okolic Grodziska 
czy Austrii. Pogoda niestety w 
tym roku nie dopisała. Pomimo to 
na scenie odbywały się koncerty, 
wystąpiła ludowa grupa młodzie-
ży z Łowicza. Oprócz występów 
można także było spróbować tra-
dycyjnych polskich potraw, takich 
jak żur czy chleb ze smalcem. Na 
jarmark przyjechali artyści pre-
zentujący rękodzieło. Były piękne 
serwety, breloki, biżuteria, rzeź-
by i oczywiście wspomniane deli-
katesy kuchni polskiej: kiełbasy, 
chleb tradycyjnie wypiekany na 
zakwasie, kaszanki czy kiszone 
ogórki. www.grodzisk.pl

Ruszył drugi 
etap obwodnicy 
Mszczonowa
Pierwsze łopaty już zostały wbite 
w ziemię. Prace prowadzone są u 
wylotu z miasta na trasę szybkie-
go ruchu. Inwestycja ma się za-
kończyć pod koniec 2010 roku. 
Skończą się problemy związane 
z przejazdem ruchu ciężkiego 
przez miasto, co dziś doskwie-
ra m mieszkańcom. Wśród te-
gorocznych planów drogowych 
Mszczonowa także remont drogi 
Osuchów- Lutkówka, Chudoli-
pie- Osuchów. W Świnicach zo-
stanie przebudowany wiadukt. 
W planach również wspólna duża 
inwestycja dla powiatu żyrardow-
skiego i grodziskiego, przebudo-
wa Traktu Tarczyńskiego. Projekt 
otrzymał dofinansowanie unijne. 
www.mszczonow.pl

fot. Gustaw Puchała

fot. Gustaw Puchała
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Ekstremalny 
rajd silnych 
ludzi
Rajdy rowerowe w Żabiej Woli 
mają grupę swoich wiernych 
fanów. Ci, pomimo deszczu i 
chłodu stawili się w i tym ra-
zem 23 maja na mecie ze swo-
imi jednośladami, ubezpieczeni 
w ciepłe bluzy i płaszcze. -Nie 
mogłam sobie odmówić tej im-
prezy- mówi Paulina Bednarek. 
Dziewczynka razem ze swoimi 
kolegami i koleżankami prze-
jechała całą trasę rajdu. Wybrali 
drogę przez Kaleń, Skuły, Grze-
gorzewice. Wrócili zmęczeni ale 
szczęśliwi i już przy wejściu do 
Domu Kultury pytali o następny 
rajd. Przejechali prawie 20 kilo-
metrów, było błoto i wyrwy ale co 
to znaczy dla sportowca. -Rower 
to same korzyści, przekonywał 
Jerzy Majewski, który prowadził 
grupę, znany z zamiłowania do 
sportu. Czy dzieci, trzeba prze-
konywać chyba nie. W sumie w 
rajdzie wzięło udział blisko trzy-
dzieści osób. Na trasie zmagali 
się ze słabościami charakteru w 
Domu Kultury tymczasem trwały 
przygotowania do uroczystego 
powitania dzielnych amatorów 
jednośladów. Danuta Wiczuk 
- Nowajczyk, dyrektor placów-
ki przygotowała dla nich ciepły 
poczęstunek i słodycze. Każdy 

uczestnik został odznaczony za-
wieszką, która ma przypominać 
sportowe przeżycia i zachęcać do 
kolejnych wyczynów. Na trasie 
rajdu nie zabrakło także ochrony, 
czyli policjantów ale także ekipy 

pogotowia ratunkowego. Na całe 
szczęście nikomu nie trzeba było 
udzielać pomocy. Wszyscy dziel-
nie dotrwali do końca. -Pomimo 
zmęczenia jesteśmy szczęśli-
wi- oceniła Marta Bojanowska, 

która już nie może się doczekać 
następnej takiej wyprawy. Był to 
już siódmy rowerowy rajd w Ża-
biej Woli. 
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Andrzej Jendrych 
zaprasza 
do muzeum
Muzeum Żaby cieszy się dużym za-
interesowaniem. Stworzone zostało 
przez dziennikarza i jak się mianuje 
miłośnika żab Andrzeja Jendrycha. 
Wszystkie eksponaty zgromadzo-
ne zostały na pierwszym piętrze 
Domu Kultury. Tam też można spo-
tkać żaby w najróżniejszej posta-
ci, żaby poetki, humoreski, nawet 
żabie poematy i inne ciekawostki. 
Dwa pomieszczenia ledwo mieszczą 
wszystkie zgromadzone żaby. War-
to przyjść, po takiej wizycie, mamy 
szansę dowiedzieć się jak ważne w 
naszym życiu, przyrodzie są właśnie 
żaby. Co ciekawe były także inspira-
cją dla poetów. 

Krystyna 
Grabowska 
wygrała konkurs

Od 1 kwietnia tego roku Urząd 
Stanu Cywilnego w Żabiej Woli 
ma nowego kierownika. Została 
nim Krystyna Grabowska. Wygra-
ła konkurs na to stanowisko. W 
samorządności pracuje już od 21 
lat, wcześniej obsługiwała biuro 
rady. Nowej roli gratulowali no-
wej kierownik USC radni podczas 
ostatniej sesji Rady Gminy.

Drogi w kolejce 
do remontu

Wakacje, ładna pogoda to czas, 
kiedy samorządy rozpoczynają 
duże remonty nawierzchni dróg. 
- Nie idzie to tak szybko jak by-
śmy sobie tego i mieszkańcy ży-
czyli- mówi wójt Halina Wawruch. 
-Marzy nam się, żeby wszystkie 
drogi zostały utwardzone, ale 
jest to proces i potrzeba cza-
su- dodaje wójt Żabiej Woli. Sa-
morządowcy planują do końca 
września dokończyć budowę uli-
cy Nad lasem w Żelechowie, ale 
też w Jastrzębniku. W Grzymku 
zostanie poprawiona nawierzch-
nia. W planach zakończenie ulicy 
Makowej, biegnącej przez Kaleń, 
Ciepłe i Grzmiącą ale też zosta-
nie zrealizowana droga w miej-
scowości Oddział.

Podróżnik 
w Gimnazjum
5 maja 2009 roku w Domu Kultury 
w Żabiej Woli uczniowie Gimna-
zjum im. Józefa  Chełmońskiego 
w Józefinie spotkali się z Bogumi-
łem Rzucidło, znanym podróżni-
kiem. Lubiący przygodę człowiek, 
który zwiedził większość egzo-
tycznych krajów, władający biegle 
językiem angielskim i hiszpań-
skim, poświęcił swój cenny czas, 
by pokazać młodzieży, w jaki 
sposób można realizować ma-

rzenia, które wydają się bardzo 
odległe. Ważną częścią spotkania 
była projekcja multimedialna, w 
czasie której podróżnik zapoznał 
słuchaczy z dokumentacją foto-
graficzną, którą stworzył w ciągu 
dwudziestu lat swoich podróży. 
Młodzież mogła na własne oczy 
zobaczyć autentyczne zdjęcia 
egzotycznych miejsc, posłuchać 
opowieści o życiu w dalekich kra-
jach i podziwiać przywiezione z 
nich eksponaty. Zwieńczeniem 
spotkania było otwarcie wystawy 
zdjęć, pochodzących z Indii i Ty-
betu. Pokazywały one chwile z ży-

cia ludzi żyjących kilka tysięcy ki-
lometrów od Polski. Uświadamiały 
one oglądającym odmienność 
kulturowo – religijną oraz niezwy-
kłe tradycje Hindusów, skłania-
jąc do refleksji. Po zakończeniu 
spotkania młodzież jednogłośnie 
stwierdziła, że warto realizować 
marzenia, nawet tak nieprawdo-
podobne, jak dalekie podróże. 
Doświadczenie zdobyte podczas 
przebywania wśród innych kultur 
jest bowiem czymś niezwykłym i 
niepowtarzalnym. 

Janusz Wojtan 

fot. Janusz Wojtan
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Z Dorotą 
Tyszkowską, 
kierownikiem biura Lokalnej 
Grupy Działania Ziemia Cheł-
mońskiego rozmawia Justyna 
Napierała

   Stowarzyszenie już ma swoją 
krótką historię, kiedy powstało?
W zeszłym roku powstało nasze 
stowarzyszenie. Skupiamy sześć 
gmin, Żabią Wolę, Radziejowice, 
Mszczonów, Baranów i Teresin a 
także tereny wiejskie gminy Gro-
dzisk.
   Ciekawa nazwa Ziemia Cheł-
mońskiego, to znaczy, że będzie-
cie promować lokalne inicjatywy.
Tak to pomysł na promocję tego 
terenu, na możliwość wpływania 
na rozwój obszarów wiejskich. 
Chcemy zachęcić mieszkańców, 
by wspólnie z nami decydowali o 
dalszym rozwoju gmin. W Lide-
rze chodzi o pobudzenie aktyw-
ności,  przy wsparciu finansowym 
z funduszy europejskich. Gminy, 
które tworzą stowarzyszenie 
już wspólnie działają w innym 
związku. Mają za sobą dobre do-
świadczenia. My chcemy tworzyć 
tradycję wokół postaci Józefa 
Chełmońskiego.
   Jakie stawiacie przed sobą cele?
Chcemy realizować małe projek-
ty za unijne pieniądze. W małych 
projektach jest do pozyskania do 
25 tysięcy złotych.
   Wiem, że już macie pierwsze 
doświadczenia.
To prawda, zorganizowaliśmy 
dzień szarlotki w ubiegłym roku. 
Byli na imprezie mieszkańcy nie 
tylko Żabiej Woli. Był konkurs na 

najlepszą szarlotkę. Były występy 
artystów, wystawa starych drzew 
owocowych, kiermasz kwiatów, 
pokaz wyrobu win. Prezentacja 
różnych odmian jabłek. Gospo-
darze podarowali jabłka. 
W tym roku kolejny dzień szar-
lotki, 27 września.
   Dzień szarlotki, czy coś jeszcze 
udało się zorganizować?
Zrobiliśmy spotkanie stowarzy-
szenia w plenerze, w Ojrzanowie 
z pieczeniem kiełbasek. Spotka-
nie było dla wszystkich otwarte. 
Można było przyjść, dowiedzieć 

się na temat pracy stowarzysze-
nia. Kolejne podobne spotkanie 
przyniosło kilku gości na nim 
więcej. Czyli warto.
   Tym bardziej, że się organizu-
jecie w biurze.
Tak w budynku ośrodka zdrowia, 
będzie biuro.
Nasza praca do tej pory skupia-
ła się na złożeniu wniosku, by 
pozyskać pieniądze z funduszy 
unijnych, żeby organizować kon-
kursy dla mieszkańców.  
  Ile pieniędzy udało się otrzymać 
na taką działalność?

Blisko siedem milionów złotych, 
są to pieniądze przyrzeczone 
z Urzędu Marszałkowskiego, 2 
czerwca popisana została umowa 
w tej sprawie.
Teraz ruszamy już z konkursem 
fotograficznym, zachęcamy do 
fotografowania okolicznej przy-
rody. Podsumowanie konkursu 
30 sierpnia tego roku. 
Dziękuje za rozmowę,
Dziękuję.

Siemionalia 
w Bartoszówce
Było dużo zabawy, mnóstwo 
humoru, dzieci w kolorowych 
ludowych strojach i wszystko 
okraszone muzyką. Jak zwykle 
Siemionalia zgromadziły dużą 

publiczność szkolną ale nie tyl-
ko. Imprezą dowodził znakomity 
polski aktor, Wojciech Siemion. 
To zwykle na terenie jego po-
siadłości w Petrykozach odbywa 
się impreza. Tym razem miała 
miejsce w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Bartoszów-
ce. Przyjechali na nią uczniowie 

z wielu szkół, między innymi 
Błonia, Grodziska, Mszczonowa 
czy Józefiny. Nie zabrakło także 
przedszkolaków, ci doskonale 
sprawdzili się na scenie. Wszyscy 
też po występie dostali słodkie 
podziękowania. -Cieszymy się, 
że taka impreza ma miejsce u nas 
na naszym terenie, gdzie także 

działa zespół ludowy- mówi wójt 
Halina Wawruch. Dzieci na scenie 
tańczyły, śpiewały, były głośno i 
długo oklaskiwane. Po występie 
już poczęstunek i przyrzeczenie, 
że Siemionalia odbędą się po raz 
kolejny za rok.
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Czy byliby Państwo 
zainteresowani 
przesyłaniem 
informacji gminnych 
sms-em?

Karolina Bednarek 
To całkiem dobry pomysł. 
Zainteresowałabym się infor-
macjami o imprezach ale też 
chociażby o przypominaniu 
terminów zapłaty zobowiązań 
w stosunku do gminy. Osobi-
ście nie pytałam w urzędzie o 
taką możliwość, ale to jest 
pomysł.

Andrzej Korpalski
Nie pytałem w gminie o taką 
możliwość, ale to całkiem nie-
zły pomysł, chciałbym wie-
dzieć co się dzieje w okolicy. 
Sam nie mam czasu i nie szu-
kam informacji, Czasem wcho-
dzę na stronę internetową jak 
czegoś potrzebuję, jakby mia-
ły przychodzić zredagowane to 
jestem za.

Waldemar Jałocha
Jeśli za takie informacje mu-
siałbym zapłacić to nie chcę. 
Jednak za darmo, czemu nie, 
proszę bardzo. Chciałbym po-
czytać nasze informacje, co się 
u nas w Żabiej Woli i gminie 
dzieje.

Echa spotkań powiatowych i za-
warte w nich opinie, które do-
cierają do  gminy są różnego ro-
dzaju. Są konstruktywne, trafne, 
zasługujące na wnikliwe rozpo-
znanie, wykorzystanie, wdroże-
nie czyli zastosowanie. Jeśli jest w 
tych opiniach jądro prawdy, kry-
tyka uzasadniona faktami i jeśli 
krytykującym starcza koncepcji – 
są w nich propozycje usprawnień, 
takim  opiniom przyklaskujemy. 
Nie można jednak nie widzieć 
złej woli w opiniach krzywdzą-
cych, bez żadnego pokrycia w 
faktach. Mam na myśli przypi-
sywany władzom Gminy brak in-
formacji. Chyba, że ktoś zamknie 
oczy i uszy. Wszelkie informacje 
o działalności, wydarzeniach, za-
rządzeniach itp.  Gmina ogłasza 
na tablicach , wewnątrz i na ze-
wnątrz Urzędu Gminy. Można się 
w z nimi zapoznać w godzinach 

urzędowania  ( i także w przypad-
ku, gdy atmosfera „nieprzyjazna” 
przeszkadza komuś w oddycha-
niu).Trwałym świadectwem dą-
żenia do lepszego informowania 
mieszkańców gminy jest kwartal-
nik „Nasza Gmina” Zamieszczane 
są w nim wszelkie informacje o 
najważniejszych sprawach Gminy 
Żabia Wola. Poszczególne refe-
raty Urzędu Gminy zobowiązane 
były do składania informacji o 
wszelkich ważniejszych poczyna-
niach gminnych.  Ostatnio  Pocz-
ta dostarcza „Naszą Gminę” do 
wszystkich gospodarstw. Aby nie 
być posądzonym o stronniczość 
władze gminy zdecydowały oddać 
redagowanie gminnego pisma w 
ręce dziennikarzy nie związanych 
z gminą – czyli niezależnych. 
Właśnie niniejsze wyjaśnienie 
zamieszczamy na tych łamach. 
Warto dodać, że wykorzystujemy 

wszelkie możliwości, jakie stwa-
rza Radio Bogoria, strony inter-
netowe czy też okazjonalnie pra-
sa grodziska i podwarszawska.  
Trzeba nie chcieć wiedzieć, żeby 
nie czytać i słuchać . Łatwo w tedy 
twierdzić „ja nie wiedziałem”. Nie 
trzeba nawet mieć prawniczego 
wykształcenia by wiedzieć, że nie 
znajomość (przepisów), faktów, 
nie zwalnia od odpowiedzialno-
ści. Ostatnio informowaliśmy o 
tym, że jesteśmy gotowi wysłać 
ważniejsze informacje gminne 
SMS`em. Właściciele komórek 
mieliby  informację najszyb-
szą. Zgłosiło się jednak niewiele 
ponad 30 osób ( na 6,5 tysiąca 
mieszkańców), a  zapewne kilka 
tysięcy posiada komórki.Trzeba 
więc mieć odrobiną dobrej woli, 
otworzyć oczy i uszy by dopuścić 
do siebie informacje.
Zofia Owczarek.

Na informację trzeba być otwartym.
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Informator 
adresowo- 
telefoniczny
Urząd Gminy w Żabiej Woli, 
ul. Główna 3, 
tel. 0-46,857 81 81

Dom Kultury w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 17/19, 
tel. 0-46, 857 82 60

Biblioteka w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 17/19, 
tel. 0-46, 857 82 60

Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych w Józefinie 
ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 80 53

Szkoła Podstawowa w Skułach, 
ul. Mszczonowska, 
tel. 0-46, 857 98 28

Szkoła Podstawowa 
w Ojrzanowie, ul. Szkolna 1, 
tel. 0-46, 857 82 25

Szkoła Podstawowa 
w Józefinie, ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 82 77

Gimnazjum w Józefinie, 
ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 81 33

Niepubliczne przedszkole 
w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 9, 
tel. 691472353

Niepubliczne przedszkole 
w Ojrzanowie, 
ul. Długa 12, 
tel. 692217142

Starostwo Powiatu 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Kościuszki 30, 
tel. 0-22, 724 18 33

Szpital Zachodni 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Daleka 11, 
tel. 0-22, 755 91 11

Komenda Powiatowa Policji 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Bartniaka 19, 
tel. 0-22, 755 60 11

OSP Skuły, 
ul. Strażacka 9, 
tel. 0-46, 857 98 01

OSP Żelechów, 
ul. Chełmońskiego 21, 
tel. 0-46, 857 98 88

Powiatowy Urząd Pracy 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Daleka 11A, 
tel. 0-22, 755 55 86

Ośrodek Zdrowia w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 24, 
tel. 0-46, 857 82 13

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żabiej Woli, 
ul. Główna 5, 
tel. 0-46, 857 82 88

Apteka w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska, 
tel. 0-46, 857 86 96

Bank Spółdzielczy 
w Nadarzynie oddział 
w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 12, 
tel. 0-46, 857 82 23

Komisariat Policji w Żabiej Woli, 
ul. Główna 9, 
tel. 0-46, 857 82 16

Parafia w Skułach, 
0-46, 857 98 26

Parafia w Żelechowie, 
ul. Kościelna 10, 
tel. 0-46, 857 98 15


