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Wojciech Siemion,  
artysta związany 
z Żabią Wolą  
nie żyje
   Wojciech Siemion, 82 letni ar-
tysta zmarł w wyniku ran odnie-
sionych w wypadku samochodo-
wym 24 kwietnia. Do tragicznego 
zdarzenia doszło w Ruszkach pod 
Sochaczewem. Aktor podróżował 
razem ze swoją żoną. Życiu kobie-
ty nie zagraża niebezpieczeństwo. 
To dla wszystkich cios, zwłasz-
cza, że śmierć Wojciecha Siemiona 
przyszła nagle. Wojciech Siemion 
od lat mieszkał w Petryzkozach, 
tutaj zapraszał swoich gości, tutaj 
urządził muzeum sztuki ludowej, 
to właśnie tutaj uczył młodych 
ludzi interpretacji poezji. Dom w 
Petrykozach był zawsze otwarty, 
witał gości. Dwa lata temu Woj-
ciech Siemion skończył 80 lat.   
Z tej okazji jego przyjaciele przy-
gotowali festiwal sztuki, tygodnio-
we obchody urodzin wśród przy-
jaciół i współpracowników. 
   7 maja 2010 roku odbył się 
pogrzeb tego wyjątkowego arty-
sty. Wojciech Siemion spoczął na 
warszawskich Powązkach w Alei 
Zasłużonych, nabożeństwo żałob-
ne odprawione zostało w kościele 
Świętego Boromeusza. 
   Wojciech Siemion przyszedł na 

świat w 1928 roku w Krzczonowie 
koło Lublina. Studiował na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie, był absol-
wentem PWST. Uczęszczał również 
do Studia Dramatycznego Karola 
Borowskiego. Aktor mieszkał w 
Petrykozach, gdzie prowadził mu-
zeum sztuki ludowej. W dworku u 
Wojciecha Siemiona pielęgnowane 
były tradycje wiejskie i narodowe. 
W Petrykozach odbywały się złazy 
niepodległościowe.– Petrykozy bez 
przyjaciół nie istniałyby, ci ludzie 
tworzą wartość spotkań, radość 
zabawy, bycia w sztuce – mówił 
podczas swoich 80 urodzin zna-
komity polski aktor i społecznik. 
Wojciech Siemion był związany  
z Teatrem Polskim w Szczecinie, 
Teatrem Ateneum, Teatrem Młodej 
Warszawy, Teatrem Komedia, Te-
atrem Narodowym, Powszechnym, 
Ludowym, Teatrem Polskim we 
Wrocławiu ale też studenckim Te-
atrem Satyryków i Kabaretem Pod 
Egidą. Założył Starą Prochoffnię. 
Zapraszał na spotkania czytelni-
ków do swojego dworku w Petry-
kozach, podczas ,, lekcji czytania” 
przedstawiał własne interpretacje 
utworów między innymi Cypriana 
Kamila Norwida czy Adama Mic-
kiewicza. Wojciech Siemion oddał 
się też pracy na rzecz młodzieży. 
Założył Unię Międzygimnazjalną, 
w której współpracowały ze sobą 
mazowieckie szkoły. Odwiedzał 
swoich podopiecznych, uczył re-

cytować, pomagał zrozumieć  
i pokochać poezję. Uczył patrioty-
zmu i sztuki. Dom w Petrykozach 
tętnił życiem. – To tak jakby świat 
się tutaj zatrzymał, potrzebuje-
my tego miejsca i człowieka tego 
miejsca, gospodarza, potrzebu-
jemy mistrza Wojciecha Siemiona 
– to słowa przyjaciela artysty, Jó-
zefa Plessa, poety, od dwudziestu 
lat jednego z najbliższych ludzi 
domu w Petrykozach. – Petrykozy 
nie istniałyby bez gospodarza – 
dodaje aktorka Joanna Kasperska. 
Dziś już pozostaje pamięć o tym 
wyjątkowym człowieku, artyście  
i społeczniku, mistrzu recytacji. 
JN

Wybieramy  
Prezydenta  
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
   20 czerwca pójdziemy do urn wy-
borczych wybrać nowego Prezydenta 
Polski. Przedwczesne wybory spo-
wodowane zostały tragedią do jakiej 
doszło 10 kwietnia pod Smoleńskiem. 
Zginęło w niej 96 osób,  przedstawi-
ciele elity politycznej naszego kraju w 
tym urzędujący Prezydent RP Lech Ka-
czyński. Po śmierci Prezydenta funkcję 
tę pełni do czasu wybrania nowego 
marszałek Sejmu Bronisław Komo-
rowski, on też zarządził nowe wybory. 
    Przed nami jeszcze kilka dni kam-
panii prezydenckiej. Kandydaci pre-
zentują programy. Kampania jest 
wyjątkowo krótka i jak mówią kandy-
daci stonowana. Kandydaci postawili 
na marketing bezpośredni. Podróżują 

po kraju i osobiście spotykają się z wy-
borcami. 
    20 czerwca okaże się kto przekonał 
do siebie największą liczbę wyborców. 

 Gdzie głosować
w naszej gminie?
Z uwagi na zwiększenie liczby 
mieszkańców gminy Żabia Wola, 
Rada Gminy dokonała zmian w po-
dziale gminy na okręgi wyborcze.  
Na terenie naszej gminy wyborcy 
zagłosują w Ojrzanowie, w Skułach, 
Słubicy, Józefinie i w Domu Kultury 
w Żabiej Woli. Mieszkańcy Grzym-
ka w tych i kolejnych wyborach 
będą głosowali nie w Józefinie lecz 
w Słubicy.  Taki podział granic już 
funkcjonował. Dawniej Grzymek był 
wspólnym sołectwem ze Słubicą A. 
Lokale wyborcze tradycyjnie czynne 
będą od godziny 6 do 20. Idąc na 
wybory należy zabrać ze sobą do-
wód osobisty potwierdzający naszą 
tożsamość.  Justyna Napierała

Publikacja z okazji 
20 lecia samorządu  
Żabiej Woli  

   W tym roku mija 20 rocznica funk-
cjonowania samorządów lokalnych. 
To czas pracy, wieloletnich planów, 
realizacji zamierzeń. To czas wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej i pozy-
skiwania dotacji na ważne zadania. Co 
wydarzyło się przez te 20 lat w Gminie 
Żabia Wola? Te informacje znajdziecie 
Państwo w wydanej publikacji. W niej 
najważniejsze wydarzenia, inwesty-
cje, spostrzeżenia, znajdziecie w niej 
także ludzi związanych od lat z samo-
rządnością. Zapraszamy do lektury. JN

Autobusy wróciły  
z nowym  
przewoźnikiem 

Jerzy Wiśniewski z Bukówki uzy-
skał wszystkie pozwolenia i reali-
zuje połączenia autobusowe na 
trasie Mszczonów, Radziejowice, 
Żabia Wola, Warszawa Okęcie. 
Codziennie można skorzystać  
z tej oferty. Do Warszawy jeżdżą 
małe busy. Stało się to po upad-
ku żyrardowskiego PKS -u.  Przy-
pomnijmy żyrardowskie przed-
siębiorstwo jest dziś własnością 
grodziskiego PKS. Szczegóły na 
stronie numer 3. 

20 lecie  
samorządów,  
jubileusz w gminie 

W tym roku samorządy lokalne 
obchodzą okrągłą rocznicę 20 
lecia powstania. To czas pierw-
szych podsumowań i planów. Co 
udało się zrobić i co czeka gminy 
w najbliższych latach, o tym na 
stronie numer 5.

Ponad 3 kilometry 
nowej drogi 

Na trasie Żabia Wola- Żelechów 
trwa budowa nowej drogi. To po-
nad 3 kilometry nowej nawierzch-
ni, dziś drogowcy pracują pełną 
parą. Inwestycja prowadzi do 
cmentarza w Żelechowie, gdzie 
spoczywa Józef Chełmoński. Wię-
cej na stronie numer 3 



2 NASZA GMINA ŻABIA WOLA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 14/2010

Halina Wawruch 
wójt Żabiej Woli
   Witam Państwa w najnow-
szym wydaniu kwartalnika ,,Na-
sza Gmina Żabia Wola”. Ostatni 
kwartał przyniósł wiele zdarzeń 
ważnych w naszej lokalnej spo-
łeczności ale także ważnych w 
skali kraju. Niestety nie obyło 
się bez takich tragicznych jak 
ta pod Smoleńskiem ale także 
odszedł od nas Wojciech Sie-
mion. Z wszystkimi rodzina-
mi tych dramatów łączymy się 
w bólu. Myślami jesteśmy też 
z tymi, którzy ucierpieli pod-
czas powodzi. Nasza Gmina, 
Państwo będziecie mieli także 
możliwość włączenia się w po-
moc. 14 czerwca rozpocznie się  
zbiórka na rzecz powodzian. 
W maju obchodziliśmy 20 lecie 
samorządności, to czas pierw-
szych posumowań. To bardzo 
pracowite a zarazem dobre lata 
dla naszych samorządów, dla 
samorządu Żabiej Woli. Mamy 

coraz więcej nowych firm ale 
także nowych mieszkańców, 
którzy właśnie tutaj na naszym 
terenie chcą budować domy  
i osiedlać się. To cieszy i tak-
że to, że nasze szkoły są coraz 
ładniejsze, że dzieci osiągają 
dobre wyniki w nauce. Tymcza-
sem zapraszam Państwa do lek-
tury kwartalnika ,,Nasza Gmina 
Żabia Wola”, w którym aktual-
ności z naszej gminy. Proponu-
ję także odwiedzić nową stronę 
internetową www.zabiawola.pl.
Pozdrawiam serdecznie,
wójt Żabiej Woli Halina Wawruch.

Na przekór  
pogodzie,  
dobra zabawa  
w Żabiej Woli 
  Grupa ludowa młodzieży  
z Gimnazjum, młodzi piosenka-
rze amatorzy ale też doskonały 
taniec w wykonaniu grupy działa-
jącej przy Domu Kultury, to tylko 
niektóre propozycje festynu, jaki 
odbył się 17 maja w Żabiej Woli. 
Impreza rozpoczęła się pokazem 
umiejętności motocyklistów, kie-
dy to jeszcze nie padał deszcz. W 
miarę upływu czasu aura stawała 
się coraz mniej sprzyjająca zaba-
wie w plenerze. 
   Nie zburzyło to jednak zapału 
młodych artystów, którzy co roku 
chętnie prezentują swoje talenty, 

publiczność wyposażona w para-
sole także wykazała się szacun-
kiem do artystów. Pomimo kapry-
śniej pogody plac przed Domem 
Kultury zgromadził całkiem sporą 
grupę bawiących się, było barwie 
i wesoło. 
    Swoje umiejętności prezentowali 
między innymi Radlanie ale także 
dzieci z grupy tanecznej Tatiany 
Filus. Majowy festyn jest jedną  
z dorocznych imprez organizo-
wanych przez Dom Kultury. JN 

Zamiast  
pomnika-  
Siemionada
    Zamiast pomnika- Siemiona-
da- ogólnopolski konkurs recy-
tatorski dla gimnazjów wiejskich. 
Tak gmina Żabia Wola chce uczcić 
pamięć zmarłego Wojciecha Sie-
miona. 
    To dlatego gmina wysłała pi-
smo do marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzi-
ka, w którym prosi o wsparcie 
dla swojej inicjatywy, czyli usta-
nowienia co roku w Żabiej Woli 

ogólnopolskiego konkursu recy-
tatorskiego dla gimnazjalistów 
ze szkół wiejskich. -Chcielibyśmy  
w ten sposób wystawić Wojcie-
chowi Siemionowi żywy pomnik- 
przekonuje Halina Wawruch. On 
nie tylko był naszym mieszkań-
cem ale z nami był. 
   Aktor angażował się w życie 
szkół. Zapraszał też do swojego 
dworku w Petrykozach gimnazja-
listów z powiatów grodziskiego, 
żyrardowskiego czy grójeckiego 
i uczył młodych ludzi jak należy 
interpretować poezję, jak ją ro-
zumieć, szczególnie trudną po-
ezję Norwida czy Różewicza. 
Anna Wrzesień

  25 czerwca stowarzyszenie 
,,Szansa” zaprasza na Noc Sobót-
kową. Impreza połączona zosta-
nie z między innymi puszczaniem 
wianków, ze zwiedzaniem cieka-
wych miejsc, wśród nich grobu 
Józefa Chełmońskiego w Żele-
chowie. Dla dzieci powyżej lat 9 
przygotowany został nocleg w 
szkole . Impreza potrwa dwa dni. 
Uczestnicy zabawy muszą wy-
posażyć się w śpiwory. W szkole 
będzie mogło przenocować 50 
osób, zaplanowana została także 

grochówka. 
  Dzieci nie tylko poznają tradycję 
ale także będą swoje spostrzeże-
nia utrwalały na zdjęciach. 
     Warto dodać, że przeprowadza-
ne w trakcie imprezy sobótkowej 
obrzędy miały według tradycji 
zapewnić świętującym zdrowie i 
urodzaj. W czasie tej nocy rozpa-
lano ogniska, w których palono 
zioła. W trakcie zabaw wróżono i 
tańczono. Dziewczęta puszczały 
w nurty rzek wianki z zapalonymi 
świecami. JN

Noc Sobótkowa 25 czerwca  
w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie

   Droga krajowa numer 8, po-
pularna gierkówka zmienia się. 
Trasa w przyszłości stanie się 
drogą ekspresową. Nim to jednak 
nastąpi trwają procedury zwią-
zane z inwestycją. 17 czerwca w 
siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie odbędzie się roz-
prawa administracyjna dotycząca 
wydania decyzji środowiskowej 
na modernizację drogi krajowej. 
 -Naszym priorytetem jest prze-
konanie inwestora o konieczno-
ści wykonania drogi zbiorczej 
wzdłuż drogi krajowej pomiędzy 
Hutą Żabiowolską a Żabią Wolą- 
mówi wójt Żabiej Woli Halina 
Wawruch. -Sprzeciw mieszkań-
ców wzbudza koncepcja inwe-
stora dotycząca przebiegu drogi 

przez centrum Żabiej Woli- do-
daje wójt gminy. Sprzeciwiają 
się takiemu rozwiązaniu między 
innymi dyrektorzy szkół w Józe-
finie. Mogłoby ono obniżyć bez-
pieczeństwo użytkowników drogi 
lokalnej. 
   Gmina jest na etapie korespon-
dencji i przekonywania. Spotka-
nie 17 czerwca będzie kolejnym 
ważnym puntem w dyskusji. JN

17 czerwca w Starostwie  
Powiatowym w Pruszkowie  
spotkanie w sprawie modernizacji  
krajowej 8
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Z ulicy  
Kilińskiego 
i Kościuszki  
na Żyrardowską
Od 14 czerwca petentów Staro-
stwa Powiatowego w Grodzisku 
Mazowieckim czekają zmiany. 
Te dotyczą siedziby poszcze-
gólnych jednostek: Powiato-
wego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
mieszczącego się w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Kiliń-

skiego 27, Zespołu Uzgadnia-
nia Dokumentacji Projektowej 
mieszczącego się w Grodzi-
sku Mazowieckim przy ul. Ko-
ściuszki 32, budynek B Sta-
rostwa, Wydziału Geodezji, 
Kartogrfii i Gospodarki Nieru-
chomościami Starostwa Powia-
tu Grodziskiego mieszczącego 
się w Grodzisku Mazowieckim 
ul. Kościuszki 32, budynek B 
Starostwa. Od 14 czerwca jed-
nostki te przeniesione zostaną 
do budynku Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Żyrardow-
skiej 48, budynek A. 

Będą zbierać 
dla poszkodo-
wanych podczas 
tegorocznej po-
wodzi 

    14 czerwca na terenie gminy 
Żabia Wola rozpocznie się akcja 
zbiorki darów dla powodzian. 
Dary pojadą najprawdopodob-

niej do Gąbina pod Płockiem. -To 
kolejna taka akcja- informuje 
Małgorzata Kozicka prezes sto-
warzyszenia ,,Szansa”. Podczas 
powodzi która dotknęła Polskę 
13 lat temu Żabia Wola wspomo-
gła Sokolniki. Tym razem zbiórka 
prowadzona będzie do 22 czerw-
ca. Później strażacy ze Skuł za-
wiozą dary do Gąbina. 
    Przynosić je można do wszyst-
kich gminnych szkół i właśnie do 
remizy strażackiej w Skułach. Ta 
czynna jest jak informuje Wacław 

Świdlicki w poniedziałki, śro-
dy, piątki od godziny 9 do 17,  
w czwartki od godziny 14 do 17, 
w soboty od 15 do 18. Zbierane 
są środki czystości, butelkowana 
woda, ubrania, artykuły szkolne 
dla dzieci. Ważne by dary były 
nowe, to regulują przepisy Sa-
nepidu. Żywność natomiast musi 
być hermetycznie pakowana  
z długim terminem przydatno-
ści do spożycia. Polski Czerwony 
Krzyż uruchomił także zbiórkę 
finansową, można wpłacać pie-

niądze, które także posłużą naj-
bardziej potrzebującym. 
    Do wspierania poszkodowa-
nych zachęcają polscy artyści, 
wśród nich Łukasz Golec z Go-
lec u Orkiestry, który jak mówi 
sam był świadkiem powodzi. 13 
lat temu jego rodzinną Milów-
kę dotknęła wielka woda. Teraz 
także są tam duże podtopienia. 
Okoliczni mieszkańcy są ewaku-
owani. -Trzeba ludziom pomóc  
w takich bardzo trudnych chwi-
lach- podkreśla artysta. JN

      Po tym jak żyrardowski PKS 1 
marca przestał obsługiwać lokalne 
trasy z nowym pomysłem rozsze-
rzenia swoje działalności wyszedł 
Jerzy Wiśniewski, prywatny prze-
woźnik z Bukówki. Zniecierpliwie-
ni mieszkańcy gminy Żabia Wola 
i podwarszawskich miejscowości, 
którzy mieli problem z dojazdem 
od pracy czy szkoły czekali na re-
gularne kursy. Jerzy Wiśniewski jak 
zapowiadał już realizuje połączenia 
autobusowe.  Przewoźnik uzyskał 
licencję i zgody lokalnych samorzą-
dów na użytkowanie wiat przystan-
kowych i rozpoczął działalność. 
    Teraz od godziny 5.56 do 20.56 
można wyruszyć autobusem ze 

Mszczonowa, przez Radziejowice 
do Warszawy. Autobusy kursują co 
60 minut o pełnej godzinie. Zatrzy-
mują się tak jak dawniej autobusy 
żyrardowskiego PKS -u między in-
nymi w Radziejowicach, Żabiej Woli, 
Nadarzynie, Jankach. 
    Dojeżdżają do Okęcia w War-
szawie. Wracają z warszawskiego 
Okęcia od godziny 6 do 22.30. Bilet 
ze Mszczonowa do warszawskie-
go Okęcia kosztuje 7.50 złotych,  
z Żabiej Woli do Okęcia 5.50 złotych.  
   Mieszkańcy mogą dojechać czy 
wrócić z Warszawy busem. Dokład-
ne informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: 602128068 
lub 602516919. JN

Nowa na-
wierzchnia na 
odcinku Żabia 
Wola- Żelechów 

    Ekipa drogowa korzysta z do-
brych warunków pogodowych  
i pracuje pełną parą. Na odcinku 
Żabia Wola- Żelechów powstaje 
nowa droga. Prowadzi do cmen-
tarza na którym spoczywa Józef 
Chełmoński. 
    W sumie jest to ponad 3 ki-
lometrowy odcinek nawierzchni 
drogi. 
    Gmina na jej budowę skorzy-
stała ze środków z Krajowego 
Programu Budowy Dróg Lokal-
nych. Zadanie będzie w 50 pro-
centach dotowane ze środków 
zewnętrznych. JN

Są połączenia autobusowe  
na trasie Mszczonów- Radziejowi-
ce- Żabia Wola- Nadarzyn -Okęcie



4 NASZA GMINA ŻABIA WOLA Biuletyn Urzędu Gminy w Żabiej Woli Nr 14/2010

Petrykozy, 
Redlanka, tu 
mieszka i jest 
sołtysem Miro-
sław Sadkowski
 
   -Znam każdą drogę, ulicz-
kę, kamień a przede wszystkim 
mieszkańców, choć coraz wię-
cej u nas nowych twarzy. Cieszę 
się, że sprowadzają się nowi lu-
dzie- mówi sołtys wsi Petrykozy 
i Redlanka Mirosław Sadkowski. 
Sam już sołtysuje od 23 lat. -Za-
wsze tu u nas spokój i cisza, ale 
mamy połączenie ze światem, 
od dwóch lat jest internet- pod-
kreśla sołtys Sadkowski.  
   Jest zauroczony miejscem w 
którym mieszka od 46 lat, czyli 
od zawsze. -Mamy u siebie coraz 
więcej artystów- mówi z dumą. 
Wielka szkoda, że odszedł Woj-
ciech Siemion, do niego przyjeż-
dżały całe wycieczki. Widać było 
jego zaangażowanie w pracę  
z młodymi ludźmi. Sołtys Sad-
kowski także odwiedzał Wojcie-
cha Siemiona, na co dzień od-

bierał od niego podatki, ale był 
także gościem wielkiej uroczy-
stości z okazji 80 urodzin ak-
tora. Wspomina, że na początku 
jego pracy powstał asfalt od tra-
sy mszczonowskiej do miejsco-
wości Petrykozy. 
    -Mieszka u nas około 200 
osób, przydałaby się świetlica 

dla dzieci- zamyśla się sołtys. 
Sam prowadzi gospodarstwo, 
żyje z dala od zgiełku i szumu. 
Jak mówi Petrykozy, gmina Żabia 
Wola na przestrzeni lat zmie-
niają się.- To piękne zielone 
miejsce- dodaje na zakończenie 
naszej rozmowy Mirosław Sad-
kowski. JN

Oczyszczalnia 
coraz bliżej
  W Urzędzie Gminy w Żabiej 
Woli odbyło się spotkanie ko-
ordynujące roboty budowla-
ne w zawiązku z przebudową 
ulicy Jesionowej i Topolowej 
oraz budową w ulicy Jesio-
nowej kanalizacji sanitarnej. 
Gmina Żabia Wola kontynuuje 
realizację projektu pod nazwą:   
„Budowa kanalizacji sanitar-
nej oraz oczyszczalni ścieków  
w miejscowości Żabia Wola”.  
Do tej pory wybudowano urzą-
dzenia infrastruktury technicz-
nej dla potrzeb oczyszczalni 
ścieków tj. zasilenia w energię 
elektryczną i wodę. Systema-
tycznie prowadzone są roboty 
związane z utrzymaniem rowu 
melioracyjnego do którego zo-
staną odprowadzone ścieki 
oczyszczone.

  Kanał sanitarny w ulicy Jesio-
nowej zostanie wybudowany 
do jesieni przed ułożeniem na-
wierzchni asfaltowej drogi.

  Trudno pogodzić się z nagłym 
odejściem Wojciecha Siemiona, na-
szego Przyjaciela, naszego Krajana. 
Od lat zamieszkiwał w naszej Gmi-
nie. Doprowadził swoje ukochane 
Petrykozy do tego, że stały się znane 
na Mazowszu, a nawet w całej Polsce 
były miejscem gdzie bez przerwy 
coś się dzieje. Wydarzenia kultural-
ne i te wielkie i te powszednie aż się 
czasem nakładały na siebie.
    On sam też potrafił dwoić się i 
troić. Nie odmawiał swego wielkie-
go talentu i ogromnego doświad-
czenia żadnej szkole, żadnej wsi, 
powiatowi, estradzie, filmowi i te-
atrom. Pokazywał, uczył, tłumaczył,  
a nade wszystko recytował. Rozbie-

rał na części i pięknie składał wszel-
ką poezję, polską prozę. Odczyty-
wał ją na nowo i tradycyjnie. Zawsze  
z największym mistrzostwem.
   Nasz Profesor udzielał się życiu 
Gminy Żabia Wola i z zamiłowania 
i z obowiązku. Był radnym Woje-
wództwa Mazowieckiego. Uważał 
za swój obywatelski obowiązek 
uczestniczyć w gminnych uroczy-
stościach, służyć radą, przybliżać 
sztukę, kulturę i piękno języka nam 
wszystkim. Czynił to z oddaniem, 
pełnym sercem.
    Może właśnie tą wielką aktywność 
przypłacił życiem. Może pora była 
na zmniejszenie obrotów? Może za-
brakło już koncentracji potrzebnej 
do prowadzenia auta w nocy, po 
wyczerpujących występach.
Nam brakuje Wojciecha Siemiona, 
Wielkiego Człowieka teatru, kina, 
poezji i dramatu zawsze przystęp-
nego społecznika. Petrykozy opu-
stoszały…

 
Władze Gminy Żabia Wola zgło-
siły do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzi-
ka chęć upamiętnienia zasług  
i działań Wojciecha Siemiona zor-
ganizowaniem corocznego kon-
kursu recytatorskiego dla mło-
dzieży wiejskiej z Mazowsza i całej  
Polski.

Inicjatywa zyskała poparcie Mar-
szałka. Przystępujemy do opra-
cowania założeń konkursu. Mamy 
nadzieję, że Wojciecha Siemiona 
umiłowanie poezji będzie w Żabiej 
Woli kultywowane. AJ

Wojciech 
Siemion 
w naszej pamięci
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    20 lat minęło, w maju samo-
rządy lokalne skończyły dwa-
dzieścia lat. W tym czasie wiele 
się zmieniło. Gminy, samorzą-
dowcy dostali prawo decydowa-
nia, władza trafiła w ręce ludzi 
wybranych przez społeczność 
lokalną. -Nasza samorządność 
jest już pełnoletnia a to zobo-
wiązuje- mówi wójt Żabiej Woli 
Halina Wawruch. 
    Dwudziestolecie to czas zdo-
bywania doświadczeń, to także 
pomoc unijna, możliwość jaka 
pojawiła się w momencie przy-

stąpienia Polski do struktur eu-
ropejskich. Nie tylko gmina po-
zyskuje dotacje robią to także 
firmy, organizacje pozarządowe. 
Rozwój pozwala na zwiększanie 
miejsc pracy ważnych dla ludzi. 
Żabia Wola jest jedną z dwóch 
gmin, które wzięły udział w pi-
lotażowym projekcie budowy 
internetu. Bo internet to dziś 
istotny ośrodek informacji ale 
także pracy. Najprawdopodob-
niej w tym roku operator za-
kończy budowę światłowodów  
w całej wsi, zależne jest to jed-

nak od uzyskania zgody wszyst-
kich właścicieli nieruchomości. 
-Oświata to ważna dziedzina 
naszego życia. Dziś nie musi-
my się wstydzić, nasza młodzież 
konkuruje  z warszawską, nie ma 
kompleksów- mówiła podczas 
spotkania z samorządowcami, 
radnymi, sołtysami, mieszkań-
cami wójt Halina Wawruch. Uda-
ło się poprawić warunki nauki 
w szkołach, rozbudowana zo-
stała szkoła w Józefinie, poja-
wiły się nowe boiska sportowe. 
Uczniowie ze szkół w Józefinie 
są bezpieczniejsi, jest wiadukt, 
którego zadaniem jest poprawa 
bezpieczeństwa. Żabia Wola ład-
nie położona staje turystyczną 
atrakcją, dodatkowo zlokalizo-
wana blisko Warszawy. To tutaj 

powstaje tak zwany Lasek Żabio-
wolski, w centrum funkcjonuje 
Dom Kultury a w nim chociażby  
Mini Muzeum Żaby, które zosta-
nie rozbudowane. 
    -Przed nami jeszcze wiele pra-
cy, ale Żabia Wola jest dziś roz-
poznawana. W 2008 roku Gmina 
Żabia Wola zajęła I miejsce w ka-
tegorii ,,Innowacyjny Samorząd’ 
wśród gmin wiejskich w Rankin-
gu Samorządów Rzeczpospolitej. 
Wyróżnienie zobowiązuje -pod-
kreśla wójt gminy. -Cały czas 
jest dużo pracy, ciągle brakuje 
na drogi, każde dodatkowe pie-
niądze chcemy na remonty i mo-
dernizacje przeznaczać, bo ludzi 
przybywa, przybywa mieszkań-
ców. Chcą dobrych dróg- dodaje 
Halina Wawruch. JN

21 wniosków 
ubiega się o pie-
niądze z LGD 
Ziemia Cheł-
mońskiego  

    Lokalna Grupa Działania Ziemia 
Chełmońskiego w której pracach 
uczestniczą między innymi gminy: 
Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk 
Mazowiecki, Radziejowice, Bara-
nów, Teresin, zakończyła kolejny 
nabór wniosków o dofinansowanie 
realizacji pomysłów lokalnych spo-
łeczności. Do biura LGD wpłynęło 
21 projektów. 16 czerwca zostaną 
ocenione. -Później przejdą kolej-
ną weryfikację w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Ma-
zowieckiego- informuje kierownik 
biura LGD Dorota Tyszkowska. 

„Szansa”  
pomogła przed 
świętami 

    33 paczki świąteczne udało się 
podarować najbardziej potrzebu-
jącym mieszkańcom gminy Żabia 
Wola. Stowarzyszenie ,,Szansa” 
zorganizowało przedświąteczną 
zbiórkę. 
    Paczki, które udało się skom-
pletować dzięki pomocy miesz-
kańców rozdzielił Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Jak 
informuje prezes stowarzyszenia  
Małgorzata Kozicka, Justyna So-
bieska i Beata Hettlinger- Lasota 
wykonały nieodpłatnie plakaty. 
    Organizacja nie poniosła żad-
nych wydatków finansowych  
z tytułu przeprowadzenia zbiór-
ki. Zbiórka rozpoczęła się 22  
a skończyła 29marca. JN

    Tym razem o dofinansowa-
nie stara się między innymi gro-
dziskie Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, które zamierza wspomóc 
7 swoich świetlic działających na 
terenie gminy. TPD chce zorgani-
zować plenery malarskie pod ha-
słem ,,Malarstwo Józefa Chełmoń-
skiego”. Z Żabiej Woli wpłynęło 8 
wniosków. Dwa dotyczące warsz-
tatów z fotografii, wyposażenia 
powstającej ścieżki 
przyrodniczej czy 
na zakup tablic in-
formacyjnych w 
Skułach. Gmina 
Mszczonów złożyła 
projekt o dofinan-
sowanie między 
innymi zajęć ar-
tystycznych i gru-
py cheerliderek. 
Projekt ubiega się 
o dotację wyso-
kości 22750 zło-

tych. Łączna kwota z wniosków 
do refundacji opiewa na kwotę 
391614,69 złotych. 
    Kolejny nabór odbędzie się je-
sienią tego roku. W tym naborze  
z gminy gminy Radziejowice wpły-
nęło 5 wniosków, z gminy Msz-
czonów 4, z gminy Żabia Wola 8,  
z gminy Baranów 1, z gminy Te-
resin 2 wnioski, z gminy Grodzisk 
Mazowiecki 1 wniosek. JN 

,,Mamy świadomość podejmowa-
nia decyzji ważnych na następne 
dziesięciolecia”
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Milusińscy na 
Dniu Dziecka   
w Domu Kultury
    Najmłodsi mieszkańcy gminy 
mieli okazję skorzystać z zapro-
szenia Domu Kultury. Każdego 
roku placówka organizuje dla 
nich przedstawienie, konkursy  
z nagrodami.  W tym roku impre-
za odbyła się w plenerze przed 
Domem Kultury.
    Na scenie królowali artyści. Było 
barwnie, śpiewająco i słodko. 
Przyjechało blisko 180 najmłod-
szych reprezentantów gminy.
   Byli też dorośli, którzy życzyli 
maluchom zdrowia, piątek i szó-
stek w szkole ale też spełnienia 
marzeń.

Stypendia  
rozdane
    
   59 uczniów z terenu gminy 
Żabia Wola otrzymało stypendia. 
Większość z nich uczęszcza do 
gimnazjum, ale są też uczniowie 
szkół podstawowych i średnich. 
W sumie na ten cel wydanych 
zostało 8560 złotych. Uczniowie 
otrzymali jednorazowe stypendia 
w wysokości od 80 do 240 zło-
tych. O przyznaniu stypendium 
decydowało kryterium dochodo-
we w rodzinie. Rozpatrywane były 
wnioski złożone we wrześniu, 23 
zostały odrzucone. jn

Przedsiębiorczość 
w cenie
    Możliwości otrzymania do-
tacji unijnej ale także ciekawe 
pomysły i kreatywna osobowość 
dodatkowo smykałka przedsię-
biorcy pozwalają na podjęcie ry-
zyka jakim jest rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej. 
Coraz więcej małych, nierzadko 
jednoosobowych firm pojawia 
się także na terenie Żabiej Woli.
     -Przedsiębiorcy są bardzo 
elastyczni, wpisują wiele ko-
dów PKD tak by móc korzystać z 
różnych branż i rozwijać firmy- 
mówi Aniela Baraniak  z Urzę-
du Gminy w Żabiej Woli. Wiele 
osób także zawiesza działalność 
można to zrobić do 24 miesię-
cy, w  tym czasie firma istnieje 
jednak nie przynosi docho-
dów, tak więc nie trzeba płacić 
podatków. -Około 10 procent 
wszystkich przedsiębiorców de-
cyduje się rocznie zawiesić dzia-
łalność- informuje Aniela Bara-
niak. Powstają także nowe firmy 

dotowane z funduszy unijnych. 
Przypomnijmy Powiatowe Urzędy 
Pracy mogą przyznać nawet po-
nad 18 tysięcy złotych dotacji na 
rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej. Liczy się dobry 
pomysł i perspektywa na rynku.  
  Aleksandra Kamińska już od 
roku prowadzi działalność go-
spodarczą w centrum Żabiej 
Woli. Jak mówi nie żałuje, wręcz 
ma nowe pomysły jej rozwoju. 
Jej pomysł okazał się trafiony 
otworzyła fitness klub. Zdaniem 
właścicielki firmy coraz częściej 
myślimy o własnym zdrowiu  
i komforcie życia. Kobiety, które 
przychodzą na zajęcia spędzają 
tutaj wiele czasu, nawiązują się 

przyjaźnie. Przychodzą z dzieć-
mi, dbają o kondycję. Aleksan-
dra Kamińska nie korzystała  
z dotacji unijnej na rozpoczę-
cie działalności choć teraz naj-
prawdopodobniej złoży wniosek 
do Powiatowego Urzędu Pracy  
o wsparcie ze środków unijnych 
rozwoju jej firmy. 
   W Żabiej Woli od początku 
roku do czerwca pojawiło się 
49 nowych podmiotów gospo-
darczych. Formalności związa-
ne z rozpoczęciem działalności 
trwają do miesiąca, najdłużej 
trzeba czekać na przyznanie re-
gonu, formalności załatwiane są 
w tak zwanym jednym okienku w 
Urzędzie Gminy. jn

Daria Bloch, 9 lat:
Wszystkim dzieciom życzę przede 
wszystkim zdrowia, uśmiechu. 
Życzę żeby zawsze miały co jeść, 
nie chodziły głodne. Wszystkim 
uczniom samych piątek i szóstek 
w szkole, żeby rodzice byli z nich 
dumni.

Martyna Sosnowska, 9 lat:
Chciałabym aby dzieci w ogóle 
nie chorowały, żeby nie cierpia-
ły. Życzę, żeby były zawsze pełne 
energii i uśmiechu. Dzieci nie po-
winny się smucić, tylko cieszyć, 
dobrze uczyć i fajnie bawić i mieć 
wokół siebie dużo przyjaciół.

Michał Zaremba, 9 lat:
Życzę swoim kolegom i koleżan-
kom spełnienia marzeń i żeby 
dzieci były grzeczne. Chciałbym, 
żebyśmy mogli rządzić w domu  
i mieć w szkole piątki.

Czego życzysz 
swoim kolegom 
z okazji Dnia 
Dziecka?
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Finał konkursu 
,,Bezpieczna 
droga do szkoły”
  Monika Folwarska ze Szko-
ły Podstawowej w Józefinie  
i Kinga Ciesielska z Gimnazjum 
zajęły drugie miejsce w swoich 
kategoriach w finale powiato-
wym konkursu ,,Bezpieczna 
droga do szkoły”. Finał od-
był się 12 maja, 26 kwietnia 
dzieci zmagały się w swojej 
szkole. Uczniowie mierzyli się  
z testem z wiedzy o przepisach 
ruchu drogowego oraz testem 
sprawnościowym z jazdy rowe-

rem na torze. Każda gmina wy-
stawiła 20 uczestników po 5 do 
każdej kategorii. Zwycięzcy za 
swoje umiejętności zostali na-
grodzeni. Za pierwsze miejsce 
rowerem, za drugie aparatem 
cyfrowym, za trzecie MP4. JN, 
Fot. Justyna Wodnicka- Żuk

Dom Kultury 
przygotowuje 
się do wakacji 

    Codziennie Dom Kultury i Bi-
bliotekę, która w nim funkcjonuje 
odwiedzają artyści, młodzi ar-
tyści amatorzy, członkowie klu-
bu seniora czy miłośnicy dobrej 
książki. W wakacje to Dom Kultury 
przejmuje ważną rolę zorganizo-
wania dzieciom czasu wolnego. 
Przychodzą, by chociażby tańczyć 
w grupie Tatiany Filus, ogromna 
grupa chętnych spowodowała, że 
zajęcia przeniesione zostały do 
szkoły, bo tam jest większa sala. 
   -Zaczynaliśmy od 214 dzie-
ci w grupie tańca- mówi Danu-

ta Wiczuk- Nowajczyk, dyrektor 
placówki. Teraz jest trochę mniej 
ale ciągle przychodzą nowi. Po-
jawił się także zespół muzyczny 
Zbigniewa Sękulskiego, młodzi 
ludzie grają na instrumentach ale 
też śpiewają. Zajęcia taneczne od-
bywają się w każdy wtorek o go-
dzinie 17. Warsztaty muzyczne dla 
najmłodszych mają miejsce w po-
niedziałki od godziny 14 do 20. W 
Domu Kultury działa Mini Muzeum 
Żaby. Z pewnością wszystkim któ-
rzy odwiedzą muzeum poprawi się 
humor. To zostanie rozbudowane. 
Muzeum zaprasza już od 3 lat. Od 
8 lat można skorzystać z zajęć ae-
robicu. Funkcjonuje także koło se-
niorów, które obchodziło 10 lecie. 
Seniorzy spotykają się raz w mie-
siącu. W kole są 33 kobiety i zale-
dwie 7 mężczyzn. Oprócz zajęć na 
miejscu, wyjeżdżają na wycieczki, 
ostatnio do Kazimierza. 
    Wakacje jak zwykle upłyną pod 
znakiem zajęć dla wypoczywają-
cych dzieci, planowane są wyjazdy 
na basen, do Żelazowej Woli, gdzie 
został odrestaurowany dworek  
i park, do Sromowa. Tradycyjnie 
Dom Kultury zaprasza na Świę-
to Chleba, do którego już trwają 
przygotowania. Dzieci z oferty 
zajęć korzystają za darmo. JN

Sołtys  
z dwudziestolet-
nim stażem
  Od 1975 roku Bogdan Bęza 
mieszka w Ojrzanowie, to tutaj 
wybudował swój dom. Jak mówi 
tu zapuścił korzenie, to jest jego 
,,kawałek podłogi”. Także dzia-
ła społecznie, jest sołtysem i to  
z niemałym stażem, bo od 20 lat. 
  Rozpoczął tę pracę w trakcie 
trwania kadencji i został. Jak mówi 
współpraca z gminą układa się do-
brze. Udało się rozbudować wodo-
ciąg i gazociąg. -Gaz popłynął do 
domów około 1985 roku- zamy-
śla się Bogdan Bęza. Przyznaje, że 
przybywa mieszkańców w Lisówku 
i Ojrzanowie. Miejscowości te stają 

się sypialnią stolicy. -Mamy tutaj 
naturalne środowisko, przyjaznych 
sąsiadów, jest spokojnie i cicho, 
czujemy się wolni -podkreśla soł-
tys. Z tego powodu jego zdaniem 
tak chętnie ludzie wybierają tę 
okolicę do zamieszkania. Jest tutaj 
internet, telefonia. 
    -Gnębią nas drogi, chcielibyśmy 
zbudować drogę od Kaleni do Za-
rąb-. W tym roku są plany popra-
wy drogi gruntowej, jest to około  
3 kilometry. Bogdan Bęza przyzna-
je, że ludzie stają się coraz bardziej 
otwarci, razem chcą funkcjonować, 
działać, pomagać sobie. -Zmienia 
się mentalność- mówi sołtys Oj-
rzanowa i Lisówka. 
   Zawsze mogłoby być lepiej ale 
nie narzekam, widać kulturę spo-
łeczną i zrozumienie- kończy soł-
tys Bęza. JN
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Informator 
adresowo- 
telefoniczny
Urząd Gminy w Żabiej Woli, 
ul. Główna 3, 
tel. 0-46, 857 81 81,
e-mail: urzad@zabiawola.pl

Dom Kultury w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 27, 
tel. 0-46, 857 82 60,
e-mail: gbpzabiawola@interia.pl

Biblioteka w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 27, 
tel. 0-46, 857 82 60,
e-mail: gbpzabiawola@interia.pl

Zespół Obsługi Placówek 
Oświatowych w Józefinie 
ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 80 53,
e-mail: zopo@zabiaw.pl

Szkoła Podstawowa w Skułach, 
ul. Mszczonowska, 
tel. 0-46, 857 98 28,
e-mail: Sp_skuly@zabiaw.pl

Szkoła Podstawowa 
w Ojrzanowie,  
ul. Szkolna 1, 
tel. 0-46, 857 82 25, 
e-mail: szkolaojrzanow@zabia-
wola.pl

Szkoła Podstawowa w Józefinie,  
ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 82 77, 
e-mail: sp_jozefina@zabiaw.pl

Gimnazjum w Józefinie, 
ul. Mazowiecka 1, 
tel. 0-46, 857 81 33, 
e-mail: gimnazjum_j@zabiaw.pl

Żabka, Niepubliczne 
przedszkole w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 9, tel. 691472353, 
e-mail: aauguscik@wp.pl

Promyk, Niepubliczne  
przedszkole w Ojrzanowie, 
ul. Długa 12, tel. 692217142, 
e-mail: przedszkole_promyk@op.pl

Starostwo Powiatu 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Kościuszki 30, 
tel. 0-22, 724 18 33, 
e-mail: sekretariat@powiat-gro-
dziski.pl

Szpital Zachodni 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Daleka 11, 
tel. 0-22, 755 91 11, 
e-mail: sekretariat@szpitalza-
chodni.pl

Komenda Powiatowa Policji 
w Grodzisku Mazowieckim, 
ul. Bartniaka 19, 
tel. 0-22, 755 60 11, 
e-mail:  
kpp.grodzisk@policjawaw.pl

OSP Skuły, ul. Strażacka 9, 
tel. 0-46, 857 98 01, 
e-mail: OSP_skuly@wp.pl

Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Żabiej Woli, ul. Główna, 
tel. 0-46, 857-84-80

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, 
e-mail: sekretariat@pupgm.
internetdsl.pl

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
e-mail: opf@zabiawola.pl

Apteka w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska, 
tel. 0-46, 857 86 96, 
e-mail:  
apteka.ewapolskowska@onet.pl

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie  
oddział w Żabiej Woli, 
ul. Warszawska 12, tel. 0-46, 857 82 23, 
e-mail: zabia@ps.mrbank.com.pl

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

    Dom Kultury zaprasza do 
zwiedzania wystaw: poświęconej 
twórczości i postaci wybitnego 
malarza Józefa Chełmońskiego  
a także kolejnej ekspozycji tym razem  
z okazji 20 lecia funkcjonowania 
samorządności. 
    Można przyjść i na nowo odkryć 
piękno mazowieckim krajobrazów, 

które w szczególny sposób poka-
zywał Józef Chełmoński. Naprze-
ciwko tej wystawy ustawione zosta-
ły sztalugi z pracami poświęconymi 
dwudziestoleciu funkcjonowania 
samorządności. Ukazują zmiany 
jakie zaszły na przestrzeni tych lat. 
    Wystawy można oglądać co-
dziennie. JN

W Domu Kultury wystawa poświę-
cona twórczości Józefa Chełmoń-
skiego i gminie z okazji 20 lecia 
samorządności

   W lesie przy ulicy Warszawskiej 
w Żabiej Woli powstaje ścieżka 
dydaktyczna, miejsce spotkań, 
spacerów. 
    W Lasku Żabiowolskim mają się 
pojawić oznaczone szlaki dydak-
tyczne, ławeczki i mównica. Na 
tablicach pojawią się informacje, 
ciekawostki historyczne i przyrod-
nicze. Teren zostanie zagospoda-
rowany dzięki zaangażowaniu 

mieszkańców gminy, na których 
pomoc liczą autorzy projektu. 
    Także wszyscy, którzy chcą 
dołożyć cegiełkę od siebie na 
rzecz poprawy estetyki i budo-
wania takiego charakterystycz-
nego miejsca, jakie ma przyciągać  
i zachęcać do odwiedzenia Żabiej 
Woli mogą to zrobić. Już wkrótce 
odbędzie się spotkanie osób za-
angażowanych w tę inicjatywę. JN

Pracujmy społecznie 
w Lasku Żabiowolskim


