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Żyrardowski PKS w likwidacji, odczuli 
to dobitnie mieszkańcy podróżu-
jący autobusami przedsiębiorstwa. 
1 marca 2010 roku wycofanych 
zostało około 30 procent wszyst-
kich połączeń. Na trasie Żyrardów, 
Mszczonów, Radziejowice, Żabia 
Wola, Warszawa nie pojawił się ża-
den autobus żyrardowskiego PKS 
-u. Wzburzyło to opinią publiczną. 
Mieszkańcy nie kryli rozgorycze-
nia, zwłaszcza, że od lat podróżują 
autobusami do pracy czy do szko-
ły. Do Urzędu Gminy w Żabiej Woli 
pismo z informacją o zawieszeniu 
połączeń trafiło ostatniego dnia 
lutego. W urzędzie urywały się te-
lefony, gmina interweniowała już w 
sprawie kursów w weekendy. 4 po-
łączenia ze Skuł były zawieszone, 
udało się wynegocjować dwa auto-
busy. -Wcześniej rozmowy przyno-
siły skutek- mówi wójt Żabiej Woli 
Halina Wawruch. Informacje jakie się 
pojawiały były sprzeczne mówiące 
między innymi o tym, że przewozy 
przejmie rawskie przedsiębiorstwo. 
-Żabiej Woli zależy na wszystkich 
połączeniach, są one niezbędne- 
podkreśla wójt Żabiej Woli. Samo-
rządy nie mogą finansować takich 
zadań, jak przewozy regionalne, 
mogą być jedynie partnerem do 
uzgodnień czy negocjacji.

Długa i droga 
zima, samorządy 
szacują koszty
Zima przyniosła straty, pochłonęła 
ogromne koszty. Ucierpiały drogi 
szczególnie najniżej położne. W 
złym stanie są: droga przez wieś 
Bolesławek nad Potokiem, ulica 
Wiśniowa w Lisówku, Spacerowa 
w Grzymku. Wiosną rozpoczną 
się remonty, teraz ustalany jest 
ich harmonogram. Mieszkańcy 
zgłaszają pilne potrzeby. Gmina 
jest podzielona na dwa regiony, 
rejon A i B. Remonty są także uza-
leżnione od warunków atmosfe-
rycznych. Drogi, które najbardziej 
uległy degradacji będą w pierw-
szej kolejności modernizowane. 
Inwestycja rozpoczęła się już na 
drodze w Bolesławku. -To praca 

doraźna, kryzysowe działanie, bo 
trzeba natychmiast spowodować 
przejezdność -mówi sekretarz 
Gminy Zofia Owczarek. Ulica Ko-
niecpolska w Żabiej Woli także jest 
w złym stanie.

W tym roku na bieżące utrzymanie 
dróg o nawierzchni gruntowej Ża-
bia Wola wyda 600 tysięcy złotych, 
110 tysięcy złotych na drogi o na-
wierzchni mineralno- asfaltowej. 
Samorząd jeszcze nie podsumował 
wydatków zimowych, związanych 
z odśnieżaniem jednak wiadomo, 
że jest to jedna z najdroższych 
zim ostatnich lat.

Odśnieżaniem zajmują się wyło-
nieni w przetargu przedsiębior-
cy. Pracę rozpoczynają zwykle 
dwie godziny po ustaniu opadów 
śniegu. Gmina podzielona jest na 

8 części dróg, w tym 7 to drogi 
gruntowe. Gmina ma we włada-
niu około 300 kilometrów dróg. 
Najtrudniejsze drogi to jak mówi 
Sylwia Rokosz z Urzędu Gminy  
w Żabiej Woli ulica Działkowa  
w Ojrzanowie, Śródpolna w Sie-
strzeni, ulica Krzyżówki w Za-
rębach, Słoneczna na odcinku 
Oddział- Słubica, Jesionowa, To-
polowa, relacji Żabia Wola- Żele-
chów. jn

W sytuacji braku autobusów, gmina 
zwróciła się do miejscowych prze-
woźników, z pytaniem czy nie zde-
cydowaliby się wprowadzić takich 
usług. Udało się przekonać jednego 
z miejscowych przedsiębiorców. 
Podjął w trybie szybkim starania 
na świadczenie przewozów na za-
wieszonej trasie. Każdy z wójtów, 
burmistrzów wyraził zgodę na ko-
rzystanie z wiat przystankowych. 
Działalność będzie prowadzona na 
terenie czterech starostw między 
innymi grodziskiego, pruszkow-
skiego i żyrardowskiego. Szybkie 
decyzje są ważne, bo każdego dnia 
jest problem z dojazdem. Przewoź-
nik deklaruje przewozy od Mszczo-
nowa do Okęcia, co godzinę. Będą 
to połączenia ponad 20 osobowymi 
busami. Jak mówi Jerzy Wiśniewski, 
przewoźnik z Bukówki, który ubie-
ga się o wprowadzenie usługi, jego 
firma ma wieloletnie doświadcze-
nie w przewozach okazjonalnych, 
to byłaby pierwsza linia regularna. 
Od Siestrzeni do Warszawy planu-
je kursy co pół godziny. Szacuje,  
że usługa w przypadku załatwienia 
formalności ruszyłaby od kwietnia.

O przejęcie żyrardowskiego PKS -u 
stara się także grodziskie przedsię-
biorstwo. Spółka Skarbu Państwa 

jaką jest PKS Żyrardów została po-
stawiona 15 lutego w stan likwidacji 
z kilku powodów. Po pierwsze jej 
zadłużenie niemal osiągnęło po-
ziom 2 mln zł. W styczniu PKS nie 
wypłacił swoim pracownikom pen-
sji. Podobnie miało być w lutym.  
Z pojawieniem się likwidatora  
i rezygnacją z tras przynoszących 
straty przedsiębiorstwo wypłaciło 
pracownikom zaległe pensje, ale też 
zaczęło wręczać wypowiedzenia. 
Praktycznie PKS, zgodnie z podjętą 
uchwałą, mógł przestać obsługiwać 
wszystkie trasy 1 marca. Nie stało 
się tak ponieważ rozpoczęły się 
negocjacje z PKS Grodzisk Mazo-
wiecki, z którym wstępnie zostało 
zawarte porozumienie- zapewnia 
Zbigniew Zamojski likwidator spół-
ki. Jeśli Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa zgodzi się 1 kwietnia, majątek 
PKS -u Żyrardów oraz trasy przej-
mie PKS Grodzisk Mazowiecki. Tym 
samym spółka PKS Żyrardów S.A. 
przestanie istnieć. JN

LGD,, Ziemia  
Chełmońskiego” 
oceniła wnioski
16 wniosków o dofinansowanie 
lokalnych projektów wpłynę-
ło do Lokalnej Grupy Działa-
nia ,,Ziemia Chełmońskiego”. 
Odbyła się już wstępna ocena 
dotycząca wsparcia projek-
tów, kolejnej dokona Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, szczegóły na 
stronie numer 4.

,,Szansa” pomaga  
dzieciom
Stowarzyszenie ,,Szansa”  
z Żabiej Woli już od 2005 roku 
pomaga najuboższym miesz-
kańcom gminy, szczególnie 
zaś najmłodszym. Stowarzy-
szenie jest organizacją pożytku 
publicznego i liczy na wsparcie 
podatników. O działalności or-
ganizacji na stronie numer 6.

Kolej przez Żabią 
Wolę?

Samorządowcy lobbują na 
rzecz powstania kolei od Msz-
czonowa do Okęcia. 2 marca w 
Nadarzynie odbyło się pierw-
sze spotkanie w tej sprawie. 
Szefowie lokalnych gmin w 
tym Żabiej Woli wyrazili chęć 
współpracy na rzecz powstania 
na tym terenie linii kolejowej, 
więcej na stronie numer 3. 

Ferie z Domem  
Kultury
Zakończyły się zimowe ferie. 
W tym roku tradycyjnie orga-
nizacją czasu wolnego zajął 
się Dom Kultury. Najmłod-
si wyjeżdżali na wycieczki, 
chociażby do kina czy na 
lodowisko do Mszczonowa, 
więcej na stronie numer 5.

Nasza 
Gmina

Żyrardowski PKS w likwidacji,  
problem w regionie
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Wójt Żabiej 
Woli Halina 
Wawruch
Witam Państwa w najnowszym wy-
daniu kwartalnika,, Nasza Gmina Ża-
bia Wola”. Spotykamy się po trudnym 
okresie zimowym. W tym roku wyjąt-
kowo kosztowna jest zima, poczyniła 
zniszczenia w nawierzchniach dróg. 
Teraz zbieramy od Państwa, naszych 
mieszkańców informacje, którymi 

szlakami trzeba się zająć w pierwszej 
kolejności. Mamy też dobre wieści, 
wspólnie z samorządowcami, po-
cząwszy od Mszczonowa, Radziejo-
wic, Nadarzyna i Raszyna staramy się 
o powstanie na tym terenie wzdłuż 
trasy katowickiej kolei. 2 marca od-
było się spotkanie w tej sprawie,  
o czym w informujemy w gazecie.

Niestety1 marca PKS z Żyrardowa 
zaskoczył wszystkich, wycofane 
zostały połączenia na trasie Żyrar-
dów- Warszawa. PKS jest w likwi-
dacji, mieszkańcy mają problem  
z dostaniem się do pracy czy szkoły. 
Prowadzimy rozmowy z prywatnym 
przewoźnikiem, który chce wprowa-
dzić połączenia na tej trasie.

W gazecie też wiele innych ciekawych 
i ważnych informacji. Zapraszam do 
lektury, pozdrawiam serdecznie,

Wójt Żabiej Woli Halina Wawruch.

Tlenek węgla  
to cichy zabójca, 
strażacy apelują 
o ostrożność
Za oknami ciągle chłodno, do 
wiosny przyjdzie jeszcze trochę 
poczekać. Cały czas dogrzewa-
my mieszkania najczęściej ga-
zem. -Niestety ta zima przyniosła 
tragiczne żniwo- mówi Hubert 
Chmielecki, komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w 
Grodzisku Mazowieckim.

- W grudniu do tragedii doszło w 
Grodzisku Mazowieckim, gdzie 
zginął 15 letni chłopiec - informuje 
szef grodziskiej Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej. Wcześniej, także tej zimy dwie 
osoby straciły życie- dodaje ko-

mendant PSP w Grodzisku. Dramat 
rozegrał się także w sąsiednim Ży-
rardowie. Zginęła 4 osobowa ro-
dzina, wszyscy zatruli się tlenkiem 
węgla. Tragedie, które wstrząsają 
nami powodują, że zaczynamy 
bardziej przyglądać się bezpie-
czeństwu. Mieszkania ogrzewane 
gazem, zatrucia tlenkiem węgla 
to zdarzenia, które niestety zbie-
rają teraz żniwo. Strażacy apelują: 
dbajmy o bezpieczeństwo. Należy 
kontrolować urządzenia dogrze-
wające i wentylację mieszkań. Tle-
nek węgla atakuje niepodziewanie. 
Jest bezbarwny i bezwonny. 

-Warto w domu umieścić czujniki, 
które będą informowały, kiedy po-
jawi się zagrożenie. Czujnik kosz-
tuje około 150 złotych- podkreśla 
Hubert Chmielecki. Co jakiś czas 
konieczna jest także wizyta komi-
niarza. jn

Trasa katowicka 
zmienia się
Wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski wydał w czwartek 18 
lutego 2010 roku pozwolenie na 
budowę radziejowickiego węzła 
drogowego. Prace mają ruszyć 
jeszcze w czerwcu tego roku. 
Teraz zostanie wyłoniony wy-
konawca. Węzeł powstanie nad 
trasą katowicką, ma być bez-
pieczniej, poprawi się też kom-
fort życia ludzi. Wjazd i wyjazd 
do Radziejowic będą bezkolizyj-
ne. Budowa potrwa dwa sezony, 
pochłonie 120 milionów złotych. 
Radziejowicki węzeł ma przypo-
minać ten już istniejący w Jan-
kach pod Warszawą.

To również początek przebudowy 
krajowej ósemki i dostosowania 
jej do parametrów drogi ekspre-
sowej. Jeszcze w tym roku powin-
na ruszyć budowa tunelu i kładki 
w Mszczonowie. To informacja, na 
którą mieszkańcy miasta czekali 
blisko 5 lat.

Jak zapewnił przedstawiciel ma-
zowieckiego oddziału GDDKiA, in-
westor jest gotów podpisać umo-
wy na przełomie czerwca i lipca  
i rozpocząć prace. Te mają po-
trwać 18 miesięcy. Oddanie drogi 
ma nastąpić na EURO 2012. jn

Remont drogi 
do końca  
października
Do końca października ma zostać 
zrealizowany remont drogi Żabia 
Wola- Żelechów. Gmina dostała 
dofinansowanie z Krajowego Pro-
gramu Drogowego Budowy Dróg 
lokalnych. Zadanie będzie doto-
wane w 50 procentach, zmoderni-
zowany zostanie ponad 3 kilome-
trowy odcinek drogi relacji Żabia 
Wola- Żelechów. jn

Trakt  
Tarczyński
Trakt Tarczyński w budo-
wie. Inwestycja rozpoczęła się  
w ubiegłym roku, w tym powin-
na zostać zakończona. Wszystko 
zależy od pieniędzy z Urzędu 
Marszałkowskiego. Wykonawca 
jest w stanie zakończyć zadanie 
w czerwcu.

Radni Żabiej Woli podjęli uchwałę 
zatwierdzającą umowę partner-
ską pomiędzy powiatami gro-
dziskim, żyrardowskim, Mszczo-
nowem i Żabią Wolą. Dzięki tej 
inwestycji będzie można szyb-

Kanalizacja  
w Siestrzeni
-Budowa kanalizacji w Siestrzeni 
to nowa inicjatywa spowodowa-
na przystąpieniem do inwestycji 
budowy, modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Kostowcu  
i budowy kanalizacji na terenie 
gminy Nadarzyn- informuje wójt 
Żabiej Woli Halina Wawruch.

Gminy zawarły porozumie-
nie. Samorząd Nadarzyna wy-
raził zgodę na to, żeby ka-
nalizacja nadarzyńska objęła 
posesje w Siestrzeni i tam-
tejsze ścieki mogły być od-
prowadzane do Kostowca. 

W tym roku zostanie wykonana 
dokumentacja. Gmina będzie 
się ubiegać o uzyskanie pozwo-
leń na budowę kanalizacji. Jeśli 
takie by się pojawiły wówczas  
w przyszłym roku realne jest 
rozpoczęcie robót. jn

ciej przejechać z krajowej drogi 
numer osiem na siódemkę.

Trakt Tarczyński znacznie 
usprawni komunikację samocho-
dową dla mieszkańców Mazow-
sza Zachodniego. Dziś piasz-
czysta droga po wybudowaniu 
nawierzchni sprawnie połączy 
dwie drogi krajowe. Będzie to 
kluczowe rozwiązanie drogowe 
w razie np. jakiegoś wypadku lub 
innej sytuacji, kiedy jedna z dróg 
będzie zakorkowana. O inwesty-
cję zabiegały dwa samorządy: 
Mszczonowa i Żabiej Woli. Ta in-
westycja to blisko 8 kilometrowy 
odcinek drogi z tego 3 kilometry 
w obrębie gminy Żabia Wola. jn 

Szkolenia dla 
uczniów i na-
uczycieli w Gro-
dzisku Mazo-
wieckim
Grodziski Navigator organi-
zuje kolejne bezpłatne zaję-
cia. Rozwój osobisty uczniów w 
wieku dorastania - tak nazy-
wa się program szkoleniowy w 
którym bezpłatnie mogą brać 
udział uczniowie i nauczyciele 
z powiatów grodziskiego, ży-
rardowskiego i pruszkowskiego  
z miejscowości poniżej 25 tysię-
cy mieszkańców. Udział w pro-
jekcie jest bezpłatny, polega na 
diagnozowaniu, rozwiązywaniu 
potrzeb oraz rozwoju uczniów  
i nauczycieli poprzez wspólną 
zabawę. Konsultacje będą in-

dywidualne i grupowe. Młodzi 
ludzie spotkają się między inny-
mi z psychologiem czy pedago-
giem. Projekt już się rozpoczął, 
potrwa do końca czerwca. Za-
interesowani mogą się cały czas 
zgłaszać pod nr tel. 22 755 29 
93 lub 783 675 595 lub osobi-
ście w siedzibie biura Navigator 
Training Direction w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. 11-go Li-
stopada 18/3. Szkolenie finanso-
wane jest z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. jn

Będą lobbować 
na rzecz kolei  
w regionie
Samorządowcy gmin: Żabia Wola, 
Mszczonów, Radziejowice, Nada-
rzyn, Raszyn chcą doprowadzić 
do powstania linii kolejowej łą-
czącej mazowieckie miejscowo-
ści. 2 marca w Urzędzie Gminy w 
Nadarzynie odbyło się pierwsze 
spotkanie w tej sprawie.

-Był projekt, doprowadzenia po-
łączenia WKD do Raszyna niestety 
do Nadarzyna nie ma szans. Mu-
simy wykorzystać potencjał wyni-
kający z modernizacji trasy kato-
wickiej. Jedyną możliwością, gdzie 
może pojawić się połączenie ko-
lejowe jest trasa katowicka. Jest 
propozycja, żeby kolej powstała 
na trasie od Mszczonowa do Okę-
cia- mówił prowadzący spotkanie 
wójt Nadarzyna, Janusz Grzyb.  

W Urzucie w planie miejscowego 
zagospodarowania kolejka zosta-
ła już uwzględniona.

Samorządowcy wrazili wolę 
współpracy. Później rozpoczną 
się rozmowy na szczeblu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, następnie będą 
lobbować u władz centralnych, 
wicepremiera Waldemara Pawla-
ka. Teraz gminy podjęte założenia 
muszą uchwalić w planach zago-
spodarowania i studium. Później  
nastąpi planowanie inwestycji. 
Żabia Wola jest za przystąpieniem 
do tego projektu, podobnie Ra-
dziejowice i Mszczonów. Moder-
nizacja trasy katowickiej do Janek 
ma się zakończyć w 2015 roku, 
realizacja kolei planowana jest 
wstępnie na 2020 rok.

-Nie możemy przegapić koryta-
rza wzdłuż trasy, kiedy linie za-
budowy zostaną wyznaczone. Nie 
została jeszcze podjęta decyzja 

czy powstaną dwa, czy trzy pasy 
ruchu. Taka kolejka zmieściłaby 
się przy trasie. W tym roku la-
tem ma zostać przyjęta koncep-
cja „gierkówki”. Później pojawi się 
dokumentacja techniczna i decy-

zja lokalizacyjna, którą wyda wo-
jewoda. Teraz jest czas na naszą 
kolej- przekonywał Janusz Grzyb. 
Ta na Okęciu weszłaby w pętlę do-
jazdową do lotniska a więc połą-
czenie z centrum. jn

Radiowa debata 
ekologiczna w 
Józefinie
Uczniowie, nauczyciele, samo-
rządowcy, młodzież ale także 
społecznicy spotkali się w Gim-
nazjum w Józefinie, by wziąć 
udział w debacie na temat eko-
logii. Dyskusję zorganizowało 
Radio dla Ciebie.

Żabia Wola to gmina, która może 
się pochwalić rezerwatami przy-
rody: Skulskie Dęby czy Skulski 
Las. W przyszłości w centrum 
gminy pojawi się park- lasek ze 
ścieżką edukacyjną poświęco-
ną ekologii, przyrodzie. Gmina 
jest w zasięgu pięknych mazo-
wieckich krajobrazów, wiele tu 
zbiorników i cieków wodnych. 
Wiele terenów zielonych, lasów. 
-Dziś walory te przyciągają no-

Od niedawna w Domu Kultury  
w Żabiej Woli można obejrzeć wystawę 
na temat twórczości Józefa Chełmoń-
skiego, zatytułowaną: „ Drogi i bezdro-
ża od Kuklówki, przez Radziejowice, 
Ziemie Żabiowolskie do Ojrzanowa”. 
Przedstawiona na niej została biogra-

fia i twórczość artysty ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatniego ćwierćwie-
cza wielkiego malarza. Wystawa ufun-
dowana została przez Państwo Julię i 
Andrzeja Jendrychów – mieszkańców 
Gminy Żabia Wola zaś jej uroczyste 
otwarcie, odbyło się 15 grudnia 2009 r. 

wych mieszkańców- mówi Witold 
Czuksanow, szef Lokalnej Grupy 
Działania ,,Ziemia Chełmońskie-
go”. Debatę można było śledzić 
na żywo i słuchając radia.

W Domu Kultury działa punkt in-
formacji turystycznej w którym 
można dowiedzieć się co war-
to zwiedzić, gdzie pojechać, co 
zobaczyć. W placówce powstało 
również Muzeum Żaby. Muzeum 
urządzone z poczuciem humoru 
autorstwa Andrzeja Jendrycha.

Wystawa twórczości Józefa  
Chełmońskiego w Domu Kultury
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Bajarz 
w Żabiej Woli
Bajarz, Michał Malinowski przy-
jechał z występem do dzieci z 
Józefiny i Ojrzanowa. Spotka-
nie było bardzo udane, o czym 
świadczy zainteresowanie malu-
chów. Bajarz starał się wprowa-
dzić najmłodszych w zaczaro-
wany świat niezwykłych przygód 
i opowieści. Michał Malinowski 
na co dzień pracuje w Muzeum 
Baśni, Bajek i Opowieści w Kon-
stancinie- Jeziornej. jn

Najlepsze  
projekty  
wybrane
16 wniosków o dofinansowanie 
lokalnych projektów wpłynęło 
do stowarzyszenia LGD ,,Ziemia 
Chełmońskiego”. 12 stycznia za-
kończyło się przyjmowanie wnio-
sków, dziesięć dni później oceniła 
je komisja, składająca się z przed-
stawicieli gmin wchodzących  
w skład LGD. 6 projektów wpły-
nęło z gminy Żabia Wola, z gminy 
Mszczonów 4, a z Gmin Baranów, 
Teresin i Grodzisk po 2 wnioski.

W sumie do podziału jest 197 ty-
sięcy złotych, wnioski, które zo-
stały złożone sięgają kwoty ponad 
284 tysięcy złotych. Po ocenie ko-
misji, projekty czeka weryfikacja w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-

o najwyższą dotację 25 tysięcy  
złotych.
Najwyżej oceniony został projekt 
stowarzyszenia ,,Szansa” z Żabiej 

wództwa Mazowieckiego. Dotacje 
o jakie ubiegają się stowarzysze-
nia wynoszą od 6 do 25 tysię-
cy złotych. 6 projektów aplikuje 

Woli zatytułowany ,,Szansa na po-
wrót do tradycji” . Stowarzyszenie 
chce między inny się włączyć się 
w organizację rajdu rowerowe-
go. Kolejne miejsce zajął wniosek 
Marii Kowalskiej z Rady Rodziców  
z Mszczonowa. W ramach pro-
jektu mają zostać zorganizowane 
Regionalne Mistrzostwa Zrzesze-
nia LZS w biegach przełajowych. 
Na trzecim miejscu jest wniosek  
z gminy Teresin, który zakłada 
rozwój turystyki wiejskiej i agro-
turystyki jako szansy rozwoju 
obszarów wiejskich. Na piątym 
miejscu kolejny wniosek z Żabiej 
Woli, tym razem mówi o stworze-
niu Wirtualnego Muzeum Ziemi 
Chełmońskiego. Strażacy ze Skuł 
chcą tymczasem zorganizować 
warsztaty zatytułowane ,, Magia 
smaków”. Projekt strażaków upla-
sował się na dziewiątym miejscu 
listy rankingowej- informuje Wa-
cław Świdlicki. jn

Dwa punkty z dostępem do inter-
netu powstały na terenie gminy 
Żabia Wola. Stanowiska kompu-
terowe pojawiły się dzięki dotacji 
z Unii Europejskiej. Mieszkań-
cy mogą korzystać bezpłatnie 
z pracowni w Żelechowie i Sku-
łach.

Przychodzą dzieci pograć z w gry 
czy poszukać materiałów po-
trzebnych do szkoły, korzystają 
też dorośli. Punkty czynne są od 
poniedziałku do soboty. Jak mówi 
Bogumiła Murzyn, która prowa-
dzi punkt w Żelechowie ciągle są 
chętni, miejsce to jest często od-
wiedzane przez mieszkańców.

Żelechowska kawiarenka in-
ternetowa czynna jest rano we 
wtorki i czwartki w godzinach 
od 8 do 13, popołudniu od 13 do 
18 w poniedziałki, środy i piąt-
ki. W Żelechowie jest 9 stanowisk 
komputerowych. jn

Urzędnicy 
podnoszą 
kwalifikacje
Dzięki dotacji z Unii Europejskiej 
urzędnicy z Żabiej Woli pod-
noszą kwalifikacje. Biorą udział  
w projekcie samooceny, do które-
go Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji zakwalifiko-
wało tylko 80 urzędów jednostek 

Zmiany  
w okręgach  
wyborczych
Radni gminy Żabia Wola podję-
li uchwałę o zmianie w okręgach 
wyborczych. Zmiany wynikają  
z dostosowania do Ordynacji 
Wyborczej. Liczba mieszkańców  
w okręgu ma zapewnić reprezen-
tatywność mieszkańców na przy-
padający mandat radnego.

Zostanie zachowana reprezenta-
tywność, jeżeli z okręgu numer 

Wiosną 
do prac, 
latem - jesienią 
do spacerów

Żabiowolski Lasek  
zaprasza

Zapewne dotarła do naszych 
czytelników, mieszkańców na-
szej Gminy informacja, że Ża-
bia Wola może wzbogacić się  
o tereny parkowe nazwane Ża-
biowolskim Laskiem. Teren le-
śny pomiędzy ul. Warszawską  
a Hutą Żabiowolską – my miesz-
kańcy Gminy Żabia Wola – może-
my przekształcić w piękny teren 
rekreacyjny.

Dzięki rozsądnemu podejściu 
Nadleśnictwa Grójec kilkuhek-
tarowy las zostanie oddany  
w użytkowanie naszej Gminie. 
Leśnicy pomogą nawet we wstęp-
nych przygotowanich. Reszta 
należy do gminnych władz i do 
mieszkańców Żabiej Woli i wsi 
najbliżej położonych, przede 
wszystkim Huty Żabiowolskiej.

Dowiedzieliśmy się od Wój-
ta Gminy – Pani Haliny Wawruch 
– że Gmina może przeznaczyć 

samorządu terytorialnego jako 
jednostki pilotażowe.
Celem projektu jest upowszech-
nienie Wspólnej Metody Oceny 
(CAF) jako kompleksowego na-
rzędzia zarządzania jakością w 
urzędach jednostek samorządu 
terytorialnego. Jest to metoda ca-
łościowego przeglądu funkcjono-
wania instytucji z uwzględnieniem 
analizy wyników jej działalności 
oraz potencjału organizacyjnego.
jn 

8, który obejmował sołectwa: 
Grzymek, Bieniewiec, Musu-
ły, sołectwo Grzymek zostanie 
przeniesione do Słubic. Dla tych 
miejscowości miejscem do głoso-
wania był budynek dawnej szkoły 
w Słubicy. W 2003 roku Grzymek 
był jednym sołectwem z wsią 
Słubica A.

W sumie w gminie jest 10 okrę-
gów wyborczych w 5 obwodach 
głosowania, które znajdują się  
w budynkach szkół: w Ojrzanowie, 
Słubicy, Skułach, Józefinie oraz  
w  Domu Kultury w Żabiej Woli. jn

niewielkie kwoty ze swego bu-
dżetu na wyposażenie tego te-
renu w ścieżkę ekologiczną, 
tablice przyrodniczo – historycz-
ne itp., Jaki ostateczny kształt  
i wygląd przedstawiać będzie La-
sek Żabiowolski- zależy od nas- 
mieszkańców naszej Gminy.

Pierwszy sprawdzian - 10 kwiet-
nia w sobotę od 11-tej. Na chętne 
ręce i społeczne gorące serca cze-
kać będzie lekki sprzęt ogrodni-
czy. Zakres prac zależy od liczby 
tych, którzy wygospodarują kilka 
kwadransów na przygotowanie 
wspólnego miejsca przyjemnego 
wypoczynku.

APELUJEMY DO MIESZ-
KAŃCÓW ŻABIEJ WOLI, DO 
INSTYTUCJI, FIRM ZNAJ-
DUJĄCYCH SIĘ NA TERE-
NIE GMINY! SPRAWMY 
SOBIE PIĘKNY PREZENT, 
PRZYGOTUJMY PRZYJEM-
NE MIEJSCE DLA SPACE-
RÓW, ROZRYWKI, DLA NAS 
 I NASZYCH DZIECI!

Spójrzmy wokół. Żabia Wola  
i okoliczne wsie zabudowują się 
szybko. Między ogrodzeniami 
naszych terenów przydomo-
wych jest coraz mniej miejsca do 
spacerów a wzdłuż ulic i dróg ze 
względu na auta – niebezpiecz-
nie. Żabiowolski Lasek może 
stać się świetnym miejscem  
do spędzenia wolnego czasu, 
do spacerów i zabawy.

O udział w pracy dla nas samych 
apeluje Komitet Organizacyjny 
Przygotowania Lasku Żabiowol-
skiego.

Andrzej Jendrych

Fundusze unijne umożliwiły otwarcie punków  
internetowych w Żelechowie i Skułach

Podsumowanie 
roku sportowe-
go w Józefinie
Gimnazjum w Józefinie stara się 
dbać o kondycję młodych ludzi, ci 
trenują, doskonalą umiejętności 
pod okiem swoich instruktorów. 
Każdego roku odbywa się podsu-
mowanie sportowego roku, takie 
miało miejsce w sobotę, 1 marca. 
Treningi jak mówi dyrektor Gim-
nazjum Krystyna Pietrzak prowa-
dzone były 4 razy w tygodniu, po 
4 godziny dziennie. Ćwiczyło 17 
zawodników z gminy Żabia Wola  
i 18 z gminy Tarczyn.

Młodzi sportowcy brali udział w za-
wodach, prezentowali swoje umie-
jętności na zewnątrz. Brali udział 
między innymi w Małych Wyścigach 
Pokoju, Górskich Mistrzostwach 

Polski w Kowarach ale też uczest-
niczyli w Wyścigu o Puchar Polski 
w Kolarstwie Przełajowym. Wśród 
sportowców na uwagę zasługu-
ją między innymi Monika Mirgos, 
zwyciężczyni 8 wyścigów na tere-
nie województwa mazowieckiego 
i lubelskiego, 19.07.2009r. zdoby-
ła 1 miejsce w Wyścigu o Puchar 
Starosty Lubartowskiego. Monika 
Mirgos jest w Kadrze Mazowieckie-
go- Warszawskiego Związku Kolar-
skiego na 2010 rok. Michał Rzeźnic-
ki to zwycięzca 9 wyścigów, zajął 1 
miejsce na II etapie Małego Wyścigu 
Pokoju w Grodzisku Mazowieckim. 
Patryk Sankowski to zwycięzca w 
Wyścigu Kolarskim ,,Czwartki Ko-
larskie” w Warszawie. Wśród za-
wodników o ogromnym potencjale 
znajdują się też Daniel Krajewski, 
Adam Pankowski i Michał Łażewski. 
Kolejną wyróżniającą się zawod-
niczką jest Aleksandra Sapieja, Ola 
jest finalistką Olimpiady Młodzieży 

w Kolarstwie, została powołana do 
Kadry Mazowiecko- Warszawskie-
go Związku Kolarskiego na 2010 
rok. W kategorii junior młodszy na 
uwagę zasługuje Łukasz Rzeźnic-
ki, który zajął II miejsce w wyścigu 
finałowym ,, Czwartki Kolarskie” w 
Warszawie. Bardzo zdolnymi spor-
towcami są również Przemysław 
Kibitlewski i Sebastian Popłoński. 
Sebastian jest członkiem rezer-
wowym Kadry Mazowiecko- War-
szawskiego Związku Kolarskiego. 
Kolejnym zawodnikiem zasługu-
jącym na wyróżnienie jest Kamil 
Mirgos, także członek rezerwowy 
Kadry Mazowiecko- Warszawskie-
go Związku Kolarskiego. Kamil 
uczestniczył w Górskich Mistrzo-
stwach Polski.

Wszyscy zawodnicy trenują w Gim-
nazjum w Józefinie, są bardzo za-
angażowani w to co robią i osiągają 
sukcesy. jn

Dzień Kobiet  
w Domu Kultury
Dzień Kobiet z Żabiej Woli miał 
uroczystą oprawę. To za sprawą 
imprezy przygotowanej przez 
Dom Kultury. Wszystkie panie 
zostały zaproszone na godzinę 
15. Była muzyka, poczęstunek 
i recytacja wiersza napisanego 
specjalnie na tę okazję. Każda 
kobieta otrzymała także trady-
cyjny kwiat, symbol szacunku  
i pamięci. jn

Ferie dobiegły 
końca
W tym roku tradycyjnie już  
o atrakcje związane z ciekawym 
spędzeniem wolnego czasu pod-
czas ferii zadbał Dom Kultury. Za-
jęcia odbywały się na miejscu ale 
nie tylko. Młodzi ludzie wyjeżdżali 
między innymi na lodowisko do 
Mszczonowa, czy na basen do Gro-
dziska Mazowieckiego ale także byli 
w kinie w Jankach. Do dzieci przyje-
chali aktorzy teatru Art- Re z Krako-
wa. Jak zawsze frekwencja dopisała, 
dzieci bawiły się znakomicie. jn
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Niełatwa jest praca z dłużnika-
mi alimentacyjnymi. -Nie chcą 
bowiem płacić na utrzymanie 
swoich dzieci- mówi Agnieszka 
Przybylska, inspektor do spraw 
świadczeń rodzinnych Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Żabiej Woli.

Najpierw przeprowadzany jest 
wywiad alimentacyjny, jak się nie 
uda, bo dłużnik na przykład nie 
przyjdzie, GOPS kieruje spra-
wę do prokuratury o ściganie. 
Następnie odbywa się proces 
sądowy. Najczęściej wyrok jest  
w zawieszeniu. Dłużnicy są win-
ni duże pieniądze swoim dzie-
ciom, z dwóch ostatnich miesię-
cy ponad 16 tysięcy złotych.

Alimenty sięgają maksymalnie 
do 500 złotych. GOPS stara się 
o aktywizację zawodową dłuż-
ników, w większości jednak nie 
rejestrują się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy. Teraz z aktywi-
zacji zawodowej korzysta blisko 
10 dłużników z terenu gminy 
Żabia Wola. jn

,,Szansa  
dla dzieci”
Rozmowa z Małgorzatą Kozic-
ką, prezesem stowarzyszenia 
,, Szansa” w Żabiej Woli

Stowarzyszenia, organizacje 
pozarządowe nie mają łatwe-
go życia, trudno o pieniądze,  
a bez nich niełatwo funkcjono-
wać, działać szczególnie na rzecz 
najuboższych, jak sobie radzicie?

Stowarzyszenie ,,Szansa” istnieje 
od 2005 roku, środki pozysku-
jemy z 1 procenta naszych po-
datników. Stowarzyszenie stara 
się pomagać społeczności lokal-
nej, dotkniętej ubóstwem, biedą, 
głównie dzieciom.

Stowarzyszenie ,,Szansa” ma 
na swoim koncie inicjatywy, 
jakie?

Co roku organizujemy choinkę 
dla dzieci ze środowisk wiejskich, 
są to dzieci ze świetlic środowi-
skowych. Każdego roku także 
zapraszamy na wspólną Wigilię.

W zeszłym roku włączyliście 
się w akcję pomocy najuboż-
szym mieszkańcom.

Tak, przed świętami Bożego Na-
rodzenia włączyliśmy się w akcję 
pomocy. Każdy mieszkaniec mógł 
pomóc, ludzie przynosili produk-
ty. Panie z Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej przekazały 
paczki. Udało się zrobić blisko 30 
paczek.

Zajmujecie się przede wszyst-
kim pomocą dzieciom. Skąd 
macie o nich informacje?

Ze sprawdzonego źródła jakim 
jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Jest grupa dzieci, która 
nie wyjeżdża na zimowiska. Sto-
warzyszenie przekazuje szkołom 
pieniądze na wyjazd dla takich ma-
luchów. W zeszłym roku uczniowie 
Gimnazjum mieli bardzo fajną wy-
cieczkę do Krakowa. Pomogliśmy 
też drużynie Unihokeja, dotowali-
śmy wyjazd na zawody.

Ubiegacie się także o dodatko-
we pieniądze chociażby z Lo-
kalnej Grupy Działania ,,Ziemia 
Chełmońskiego”.

Tak, napisaliśmy projekt, dotyczył 
zorganizowania dwóch imprez lo-
kalnych, objętych zakresem dzia-
łania LGD. Pierwsza impreza odbę-
dzie się w czerwcu, będzie to noc 
świętojańska powrót do tradycji 
sobótkowej. Przewidujemy nocleg 
dla 50 dzieci i młodzieży powyżej 
9 roku życia. Odbędą się konkursy 
z dyplomami. Drugą imprezą jest 
rajd rowerowy, przyłączymy się 
do rajdu we wrześniu. Ubiegaliśmy 
się z LGD o ponad 9 tysięcy zło-
tych, trzeba było mieć 20 procent 
wkładu finansowego i 10 niefinan-
sowego.

Poproszę o adres strony, dla 
osób które będą chciały wam 
pomóc.

Jesteśmy wpisani do KRS, sto-
warzyszenie jest jedyną orga-
nizacją pożytku publicznego  
z gminy Żabia Wola. Mamy stronę 
internetową, jej adres to: www.
szansa.alegoria.to.pl, nasz mejl 
stowarzyszenieszansa@interia.
pl. Na stronie są informacje o nas 
i sprawozdania.

Na zakończenie rozmowy, ja-
kie macie plany?

W marcu chcemy zorganizować 
szkolenie z edukacji finansowej. 
Tytuł warsztatów ,,Zaplanuj swo-
ją przyszłość”. W szkoleniu może 

wziąć udział każdy chętny miesz-
kaniec gminy. Jest to akcja skie-
rowana do mieszkańców małych 
miejscowości i wsi. Poprowadzą 
je dwie osoby, które są trenerami 
edukacji finansowej. Zajęcia będą 
bezpłatne. Na warsztatach ich 
uczestnicy nauczą się jak zarzą-
dzać finansami, jak oszczędzać, 
jak mądrze brać kredyty. Szko-
lący dowiedzą się gdzie uzyskać 
informacje, gdzie lokować pie-
niądze. Warsztaty planowane są 
dla 20 osób, obejmją 15 godzin. 
Jeśli będą chętni, zorganizujemy 
kolejne cykle szkoleniowe.

Dziękuję za rozmowę,

dziękuję.

rów szkolnych czy stroju spor-
towego. Na rok w przypadku 
dzieci ze szkół podstawowych 
rodzice mają do wydania 1584 
złotych, dla dzieci z liceów i ze 
szkół ponadgimnazjalnych jest 
to 2468 złotych. -Złożonych 
zostało 31 wniosków, jeden nie 
został zakwalifikowany, bo do-
tyczył ucznia zerówki- infor-
muje Justyna Wodnicka – Żuk, 
dyrektor Zespołu Obsługi Pla-
cówek Oświatowych w Żabiej 
Woli.

Dzieci uczestniczące w progra-
mie muszą być z terenu gminy 
Żabia Wola, kryterium docho-
dowe miesięczne wymagane 
sięgało ponad 1500 złotych na 
osobę w rodzinie. W tamtym 
roku program pilotował Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
skorzystało ponad 40 dzieci. 
Pieniądze są wydawane na po-
stawie przedstawianych faktur. 
jn

„Uczeń na wsi” to program re-
alizowany z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych w lokalnych 
gminach. Do 30 września rodzi-
ce z Żabiej Woli, zainteresowani 
otrzymaniem pieniędzy składali 
wnioski.

Dofinansowanie dostało 30 
dzieci. Program wspiera edu-
kację, pieniądze mogą zostać 
przeznaczone na zakup przybo-

Uwaga rolnicy, obowiązują zmiany 
w dopłatach. Ta dotyczy rolników, 
którzy uprawiają rośliny strącz-
kowe albo motylkowe, drobno-
nasienne z przeznaczeniem na 
nasiona. Płatność wynosi 60 Euro 
od hektara.

Zmiana już weszła w życie, rol-
nicy składają dokumenty od 15 
marca do 17 maja. Uprawiający 
ziemię musi także spełniać ko-
lejne warunki takie jak zasada 
wzajemnej zgodności, od tego 

roku roku obowiązywać będą też 
zmiany dotyczące deszczowni do 
nawadniania. Rolnik musi posia-
dać zezwolenie wodno- prawne. 
Dokumenty są regulowane w sta-
rostwie.

Rejestracja ewidencji zwierząt  
i dobra kultura rolna, to najważ-
niejsze warunki, jakim trzeba 
sprostać. Ważne są szkolenia ze 
stosowania środków ochrony przy 
użyciu opryskiwaczy, rolnik powi-
nien prowadzić ewidencję zabie-

gów roślin ale też zadbać 
o atestację opryskiwa-
cza. Przemysław Boro-
wy z Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Żabiej 
Woli pomaga wypełniać 
wnioski. Już ponad 100 
wniosków zostało zło-
żonych. MODR prowadzi 
szkolenia, doradztwo  
i kursy dla rolników. 
Numer telefonu do 
MODR w Żabiej Woli to:  
46, 857-84-80. jn

Zasiłek, nieza-
leżnie od kryte-
rium, zmiana w 
przepisach
Uwaga rodzice dzieci niepełno-
sprawnych korzystający ze świad-
czenia opiekuńczego. Nie musicie 
już się martwić, że stracicie prawo 
do takiego wsparcia, jeśli dru-
gi rodzic zechce dorobić. Nowy 

nia. Jeszcze w zeszłym roku o za-
siłku decydował próg dochodów. 
Teraz jest już ono niezależne od 
dochodów i nie zmusza rodzin 
dotkniętych chorobą dziecka lub 
niepełnosprawnością do przymu-
sowego życia w biedzie.

- Zmiana przepisów to bardzo do-
bry pomysł, już dawno powinno 
zostać zniesione kryterium do-
chodowe- mówi Anna Maciaszek 
z GOPS w Żabiej Woli. W Żabiej 
Woli 3 dodatkowe osoby korzy-

Szkolenie dla 
przedsiębiorców
22 kwietnia w Domu Kultury od-
będzie się spotkanie informujące  
o możliwościach pozyskania fundu-
szy unijnych dla przedsiębiorców.

Podczas panelu „Przedsiębior-
cy – szansa rozwoju w odniesieniu 
do RPO WM 2007-2013”, ekspert 
Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych wskaże 
możliwości czerpania środków na 
dofinansowanie swoich pomysłów 
inwestycyjnych. Wymieni działania,  
z których przedsiębiorcy mogą 

skorzystać, aby ich firmy miały 
szansę dostosować się do oczeki-
wań rynku, a także zapewnić sobie 
dostęp do nowych technologii.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji dotyczących organizacji 
szkolenia można kontaktować się z 
pracownikami Urzędu Gminy Żabia 
Wola:

Elżbietą Jankowską,  
tel.: (0-46) 857-81-99 wew. 13,
e-mail: e.jankowska@zabiawola.pl

Agnieszką Karkulak  
tel.: (0-46) 857-81-99 wew. 30, 
e-mail: a.karkulak@zabiawola.pl

Planowany jest nabór wniosków 
aplikacyjnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego - 
Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, 
energetyka” co stwarza możliwość 
pozyskania funduszy unijnych na 
realizację inwestycji polegającej na 
zakupie i instalacji kolektorów 
słonecznych dla mieszkańców 
gminy. Pragniemy poinformować, 
że Urząd Gminy Żabia Wola planuje 
przygotowanie i złożenie wniosku 
aplikacyjnego dla projektu zakupu  
i instalacji kolektorów w indywi-

dualnych gospodarstwach domo-
wych.

W celu przybliżenia mieszkańcom 
szczegółowych warunków praw-
nych i finansowych uczestnictwa 
w projekcie zorganizowane zo-
stało zebranie informacyjne:  
w dniu 27 marca 2010 r. o go-
dzinie 1400 w Gimnazjum w 
Józefinie.

Infolinia: 801000 909.  
Agnieszka Karkulak

rok przyniósł zmianę przepisów 
w tym zakresie. Świadczenie jest 
wyższe, sięga dziś 520 zł. Dotyczy 
rodzica, który rezygnuje z pracy, 
by opiekować się niepełnospraw-
nym dzieckiem. Od świadczenia 
odprowadzana jest składka do 
ZUS.

Zasiłek przysługuje rodzicom 
niepełnosprawnego dziecka, 
lub rodzicowi dorosłej osoby  
o znacznym stopniu upośledze-

stają ze świadczenia. Tymczasem 
od początku roku z kolejnego 
świadczenia, jakim jest becikowe 
skorzystało 12 mam. Przypomi-
namy, że mamy muszą okazać się 
zaświadczeniem lekarskim, po-
twierdzającym, że pozostawały 
pod opieką lekarza od 10 tygodnia 
ciąży i przynajmniej 3 razy mama 
ubiegająca się o becikowe była na 
wizycie lekarskiej. -Są plany znie-
sienia tego przepisu- informuje 
Anna Maciaszek. Becikowe wynosi 
teraz 1000 złotych. jn

,,Uczeń na wsi”, drugi rok 
programu w Żabiej Woli

Zmiany w dopłatach obszarowych 
dla producentów rolnych 

Dotacje do kolektorów  
słonecznych dla mieszkańców 
gminy Żabia wola

Ponad 30 dłużników 
alimentacyjnych na terenie gminy 
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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 Oświato-
wych 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 Grodzi-
sku Mazowieckim,  
ul. Daleka 11A, 
tel. 0-22, 755 55 86
e-mail: sekretariat@pupgm.inter-
netdsl.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

Z okazji świąt Wielkanocnych,
wszelkich łask Bożych,
pogodnych, zdrowych świąt
i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym,

oby ten radosny nastrój spokoju towarzyszył Państwu przez cały rok,

Życzą

Halina Wawruch, wójt Gminy Żabia Wola, Mirosław Bieganowski, przewodniczący Rady Gminy, 
radni, sołtysi, pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.


