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UBEZPIECZENIA

– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majàtkowe

(ogieƒ, kradzie˝)

– Fundusze Emerytalne

Urzàd Gminy Stare Babice
otwarte: 9 – 15 /oprócz Êrody i soboty/

tel. 798 92 31; dom 730 60 85
tel. kom. 0 603 77 38 55

Firma  KRALEX
rok za∏o˝enia  1999

T∏umiki - Wygl´dy
Mistrz Jerzy Kralka poleca

fachowà napraw´ uk∏adów
wydechowych.

Wygl´dy ul. Sto∏eczna 37 przy kapliczce.
(Spytaj znajomych)

Tel. 796 15 61  w godz. 8–17

Dwie przepi´kne lokalizacje:
1. Przy ¸azienkach, ul. Badowska 19, Warszawa
2. Przy Parku Kampinoskim, Osiedle Kampinos, Lipków (okolice Izabelina),

ul. Przy Parku 5
Zaj´cia dodatkowe wliczone w czesne: j´zyk francuski, joga,

gimnastyka, muzyka z rytmikà, taniec, teatr, zaj´cia plastyczne i balet.
Wykwalifikowana mi´dzynarodowa kadra nauczycielska

(dyplomy mi´dzy innymi z Londynu, Dublina, Pary˝a i Nowego Jorku).
Przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zapisy trwajà przez ca∏y rok, liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegó∏owe informacje: (+48 22 851 68 93), montessori@qdnet.pl

www.warsawmontessori.edu.pl

Z a p r a s z a m y
Ma∏gosia Tarnowska

AMI Montessori Directress School Director

Angloj´zyczne przedszkole

Montessori

„ByÊ“ oferuje:
Wybieranie Êmieci (ceny netto)

z pojemników 110 i 120 l za 6 z∏,

z pojemników 240 l – 10 z∏
z pojemników 1100 l – 24 z∏

z kontenerów 5,5 m3 i 7 m3 – ceny do negocjacji
Zabieramy równie˝ Êmieci
w workach – 6 z∏ za worek

Stare Babice, ul. O˝arowska 9
tel. 722–90–79

czynna od pn. do pt. w godz. 12.00–18.00
w soboty w godz. 10.30–13.00

❊  ❊  ❊

MoÊciska, ul. 3 maja 49 (gmina Izabelin)
tel. 752–26–27

czynna od pn. do pt. w godz. 10.00–18.00
w soboty w godz. 10.00–13.00

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:

SZKSZKO¸A JO¸A JAZDAZDY „STY „STAACH“CH“

Organizujemy kursy co miesiàc: 23.04; 26.05; 18.06
Op∏aty w ratach! Podr´czniki gratis!
Plac manewrowy na zapleczu szko∏y – w∏asnym samochodem gratis.
Jazdy w dni powszednie (7–21), soboty i niedziele.

ZAPRASZAMY

Uczymy od 20 lat!

Wojcieszyn ul. Warszawska 618
tel. 752 01 39   0 501 011 450
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PP onad 500 zawodników wystar-
towa∏o w Biegach Prze∏ajowych

o Puchar Starosty Powiatu War-
szawskiego – Zachodniego. Impreza
odby∏a si´ w sobot´, 24 maja, przy
pi´knej, s∏onecznej pogodzie. Dzieci
i m∏odzie˝ z naszego powiatu po-
dzielono na grupy wiekowe, od
podstawówek poprzez gimnazja,
koƒczàc na liceach. I mamy sukces!

Pierwsze miejsce w biegu na 600 m za-
j´∏a Marysia Szelenbaum ze Starych Ba-
bic, drugie Ania Dziewulska
z Borz´cina Du˝ego, a trzecie
Aleksandra Gàsiorowska z B∏o-
nia. Na goràco zapytaliÊmy Ma-
rysi´ – uczennic´ IV klasy SP w St.
Babicach o wra˝enia.

– Jestem szcz´Êliwa, ˝e mo-
g∏am tu przyjechaç i wygraç.
Wszyscy mi gratulujà. Jest to
mój pierwszy, sportowy sukces.
Zacz´∏am biegaç dopiero w po-
przedniej klasie. Bardzo lubi´ lekkoatle-
tyk´ i wszystkie gry sportowe. Gram tak-
˝e w pi∏k´ no˝nà...

Kto wie, mo˝e zatem roÊnie nam
w Babicach nowa mistrzyni sportu na
miar´ Ireny Szewiƒskiej?

– Chcia∏bym pogratulowaç zwyci´z-

com i tym, którzy zdobyli dobre miejsca.
Dzi´kuj´ nauczycielom wychowania fi-
zycznego, którzy sprawili, ˝e tak du˝o
dzieci przyby∏o na zawody – powiedzia∏

starosta Jan ˚ychliƒski. Do gratulacji
przy∏àcza si´ równie˝ nasza redakcja. Tak
udana, masowa impreza wspaniale pro-
paguje ide´ sportu wÊród m∏odzie˝y,
a gdy jeszcze uda si´ wygraç, jest nieza-
pomnianym prze˝yciem dla wielu m∏o-
dych sportowców. ∏p.

– Inicjatyw´ Parlamentu Europejskiego,
aby rok 2003 sta∏ si´ rokiem osób niepe∏no-
sprawnych, przyj´liÊmy bardzo entuzjastycz-
nie. Jednak w miar´ up∏ywu czasu nasz en-
tuzjazm mala∏. Dotàd nie ma spójnego sys-
temu paƒstwowego i brakuje programu
rzàdowego opieki nad niepe∏nosprawnymi.
Gdy rodzi si´ dziecko niepe∏nosprawne, tak
naprawd´ nikt nie jest odpowiedzialny za
dalsze poprowadzenie jego rozwoju. Nie
ma specjalnych poradni, które od razu reje-
strowa∏yby je u siebie, wi´c rodzice cz´sto
pozostawieni sà sami sobie. Na szcz´Êcie ju˝
niezwykle rzadko zdarzajà si´ przypadki wy-
chowywania chorych dzieci przez lata w ca∏-
kowitej izolacji przed Êwiatem. Telewizja
emitowa∏a kiedyÊ reporta˝ poÊwi´cony ta-
kim osobom, które odnajdowano po latach
w chlewiku czy komórce. Tak drastyczne sy-
tuacje uwra˝liwiajà opini´ publicznà na pro-
blemy osób niepe∏nosprawnych. Aby do
nich wi´cej nie dopuÊciç powinniÊmy w ca-
∏ym kraju wprowadziç odpowiedni program
dzia∏aƒ systemowych.

– Kto wi´c tak naprawd´ zajmuje
si´ losem niepe∏nosprawnych?

– Przede wszystkim organizacje poza-
rzàdowe, które sà rozsiane po ca∏ym kra-
ju. Je˝eli rodzina z chorym dzieckiem trafi
do takiej organizacji, to wówczas ma
szans´ na prawdziwà, fachowà pomoc.
Niestety, jak to coraz cz´Êciej bywa, w na-
szej rzeczywistoÊci, przeszkodà w dzia∏al-
noÊci tych organizacji sà ogromne proble-
my finansowe.

– Jak z finansami radzi sobie Pani
OÊrodek?

– Nasz OÊrodek ma bardzo du˝e
wsparcie w Gminie Stare Babice i Staro-
stwie Powiatu Warszawskiego – Zachod-
niego i u Wojewody Mazowieckiego. Za-
wsze reagujemy te˝ na wszystkie progra-
my uruchamiane przez Paƒstwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych, z ró˝nym jednak skutkiem. By∏y lata
kiedy otrzymywaliÊmy dofinansowanie,
jednak teraz coraz cz´Êciej dotacje sà nam
ucinane. Mamy jednak wspania∏à pomoc
od sponsorów prywatnych. Taka pomoc
jest nam szczególnie bliska poniewa˝ sà to

osoby, które niejako nie z urz´du muszà
nam coÊ daç, ale z w∏asnej woli ofiarowu-
jà nam pieniàdze, czujàc potrzeb´ dziele-
nia si´ z potrzebujàcymi. Dla nas jest to
ogromny dowód uznania, ˝e to, co robi-
my jest na tyle uczciwe i profesjonalne, ˝e
zas∏uguje na ich poparcie. Raz zdarzy∏o si´
nawet, ˝e para m∏odych ludzi, na swoim
Êlubie zamiast kwiatów poprosi∏a o plu-
szowe maskotki. Póêniej Paƒstwo M∏odzi
przekazali je naszym podopiecznym. Plu-
szaków mamy wi´c mnóstwo, brakuje
nam jednak zabawek typu klocki, uk∏adan-
ki, proste puzzle, które bardzo pomog∏yby
w zaj´ciach z dzieçmi. Problemem sà te˝
materia∏y plastyczne, a wi´c kredki, farby,
flamastry, papier. Wszystkie formy terapii
muszà byç oparte o zabaw´, a te materia-
∏y sà w naszej pracy niezb´dne. 

– Jaki wi´c wp∏yw na popraw´ ˝y-
cia osób niepe∏nosprawnych ma fakt,
˝e ten rok ma byç dla nich wyjàtko-
wy? Czy jest lepszy od innych?

– JeÊli popatrzymy przez pryzmat finan-
sów, ten rok tak naprawd´ jest gorszy. Z dru-

dokoƒczenie na str. 4

Babice z sukcesem w Izabelinie!Babice z sukcesem w Izabelinie!

RR ok 2003 ustanowiono „Europejskim Rokiem Osób Niepe∏nosprawnych“.
Jego celem ma byç zach´canie do przemyÊleƒ i dyskusji nad rozwiàzania-

mi, które powinniÊmy wprowadziç, aby daç równe szanse osobom niepe∏no-
sprawnym w naszym Êwiecie. Czy ten rok mo˝e dokonaç zmian w ˝yciu osób
niepe∏nosprawnych i ich rodzin – zapytaliÊmy Ann´ Dobrowolskà – dyrektora
OÊrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci Niepe∏nosprawnych
w Bliznem Jasiƒskiego.

Nie tylko rok...
Tradycyjnie ju˝ Towarzystwo Przyjació∏

Kampinoskiego Parku Narodowego organi-
zuje Rajd Rowerowy. Jest to VI edycja tej
imprezy znanej i cenionej przez mi∏oÊników
rekreacji rowerowej. W tym roku start rajdu
zaplanowano na 7 czerwca o godz. 9.30,

zbiórka na parkingu przed Urz´-
dem Gminy Stare Babice. Szcze-
gó∏ów prosz´ szukaç na plaka-
tach. Mam nadziej´ spotkaç na polanie
w Lipkowie, gdzie rajd si´ koƒczy, wielu
mi∏oÊników sportu.

Zapraszamy na rajd

Rozpoczà∏ sie ju˝ sezon rowerowy i zdarza si´
niestety, ˝e wiele rowerów ginie. Jak si´ przed
tym ustrzec? Najlepiej oznakowaç pojazd.

Dzi´ki porozumieniu zawartemu przez
Komend´ Powiatowà Policji w Starych
Babicach i firm´ Somerw, w naszej gmi-
nie przeprowadzono ju˝ dwie akcje zna-
kowania rowerów. Obie ca∏kiem za dar-
mo, b´dzie jeszcze trzecia, na którà
serdecznie zaprasza wszystkich Babickie
Towarzystwo Cyklistów. Oznakowane ro-
wery znajdujà si´ w komputerowej bazie
danych i w ka˝dej chwili mo˝na spraw-
dziç kto jest w∏aÊcicielem pojazdu i czy
rower nie zosta∏ skradziony.

Szczegó∏y na str.10

Rower bezpieczny bo oznakowany

Ok∏adka

Ania i Dorota Ptaszek z Zielonek,
PiotruÊ Ku∏akowski z Warszawy –
taƒczyli dla nas podczas majówki.

2 B´dzie rajd rowerowy.
Dzieƒ otwarty AWRSP – Biuro
w Wojcieszynie zaprasza.
Oznakujmy rowery.
B´dziemy na pikniku.

Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu

3 Nie tylko rok – rozmowa z Annà
Dobrowolskà – dyr. OÊrodka
Rehabilitacyjno–Terapeutycznego
w Bliznem.
Mamy sukcesy sportowe.

4 Z sesji Rady Gminy.

Mieszkaƒcy naszej gminy

5 Nie umiem nic nie robiç –
rozmowa z so∏tysem Koczarg
Nowych – Miros∏awem
Skonecznym.

6 Spójrz, nie jesteÊ sama.– Grupa
wsparcia mo˝e pomóc.

7 Dzieƒ Ziemi w St. Babicach.

Temat miesiàca

8-9 Europejska Majówka.

Bezpieczna gmina

10 Sezon na motory, oznakujmy
rowery.

11 Hitler na przystanku. – ˚ycie nas
zadziwia.
Gabaryty ju˝ wyjecha∏y.
– B´dzie czyÊciej!
Listy do redakcji.

12 Z sesji Rady Gminy.
Dyskusja ponad wszystko...

Og∏oszenia

13 Og∏oszenia gminne.

Zdrowie ● Kultura ● Sport

14 Rybka wiatru nie lubi.
Spotkanie po latach... 40–tu.
O taƒcach w przedszkolu.

15 Koncert laureatów.
ByliÊmy na wernisa˝u
Elizy Stokowskiej.
Âwi´to Konstytucji 3 Maja.

16 Og∏oszenia. W Gazecie Babickiej
og∏aszaç si´ warto!

W numerze:

Uprzejmie informujemy, ˝e 1 czerwca (w niedziel´) w godzinach od 9.00 do 15.00
b´dzie dzieƒ otwarty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Po-
wiatowym w Wojcieszynie. Serdecznie zapraszamy rolników i wszystkich zaintereso-
wanych, b´dà Paƒstwo mogli uzyskaç informacje na temat systemu IACS.

Kierownik Biura Powiatowego Marek Bia∏owàs

Biuro IACS zaprasza

Urzàd Gminy Stare Babice i OÊrodek Rehabilitacyjno–Terapeutyczny zapraszajà na

PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
zorganizowany w ramach obchodów „Euro-
pejskiego Roku Osób Niepe∏nosprawnych“.
Piknik odb´dzie si´ 31 maja 2003 r. w Bli-
znem Jasiƒskiego przy ul. Kopernika 10.
W programie przewidziano: ognisko z pie-
czeniem kie∏basek, przeja˝d˝ki kucykami, gry,

zabawy i konkursy. Rozpocz´cie
imprezy o godzinie 14:00.
Serdecznie zapraszamy.

Alicja Napurka

Ewa Urniarz–Szymaƒska namalowa∏a
z okazji Dnia Dziecka specjalny plakat.

Klub LKS „Naprzód“ Zielonki og∏asza nabór do sekcji pi∏ki no˝nej dla ch∏op-
ców urodzonych w 1993 r. i m∏odszych. W sprawach szczegó∏ów prosz´ o kontakt
z klubem – tel. 722 91 21 lub bezpoÊrednio z trenerem Rados∏awem
Karpiƒskim – tel. kom. 0 606 99 23 72 Henryk Kuncewicz

Zagrajmy w pi∏k´!
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giej jednak strony, je˝eli nag∏oÊnienie proble-
mu niepe∏nosprawnoÊci poprzez ró˝nego ro-
dzaju media mo˝e sprawiç, ˝e zmniejszy si´
marginalizacja osób niepe∏nosprawnych, to
wypada si´ tylko cieszyç. My jako spo∏eczeƒ-
stwo ciàgle nie jesteÊmy gotowi do przyjmo-
wania obok siebie osób innych, niespraw-
nych. Ten rok byç mo˝e zmieni t´ sytuacj´.
Upowszechnienie wiedzy na temat niepe∏no-
sprawnoÊci mo˝e znieÊç wiele barier, które
ograniczajà wzajemne kontakty. 

– Czy du˝à rol´ w procesie edukacji
i tolerancji osób niepe∏nosprawnych
odgrywajà szko∏y integracyjne?

– Przy okazji integracji, wydaje mi si´, ˝e
nie zawsze przemyÊlano efektywnoÊç ró˝no-
rodnych dzia∏aƒ – nie ka˝dà niepe∏nospraw-
noÊç da si´ po∏àczyç ze zdrowiem. Tego jed-
nak dopiero uczymy si´. Ja generalnie jestem
dosyç sceptycznie nastawiona do integro-
wania wszystkich ze wszystkimi. Z tego te˝
powodu nasz OÊrodek nie podejmuje ˝ad-
nych wielkich, spektakularnych dzia∏aƒ
w wychodzeniu na zewnàtrz, poniewa˝ wy-
daje nam si´, ˝e znacznie cenniejsza jest for-

ma zaprzyjaênienia si´ z tymi, którzy chcà do
nas przyjÊç. Niemniej jednak dzi´ki szko∏om
integracyjnym coraz wi´cej dzieci ma Êwia-
domoÊç, ˝e obok jest ktoÊ, kto mo˝e si´ tro-
szeczk´ ró˝niç czy to wyglàdem, czy zacho-
waniem, ale nie jest przez to gorszy. 

– Czy Pani zdaniem w naszej gmi-
nie mo˝na mówiç o tolerancji dla nie-
pe∏nosprawnoÊci?

– Zdecydowanie tak. Ogromne wsparcie
i serce dla naszej organizacji czujemy prak-
tycznie na ka˝dym kroku. Przy okazji dorocz-
nego wr´czania nagrody Babinicza odbywa
si´ aukcja na rzecz naszego OÊrodka. Pani
Wójt Jolanta St´pniak jest nieocenionym po-
mys∏odawcà wielu imprez, które wspólnie or-
ganizujemy. Wspiera nas równie˝ Pan Wójt
Krzysztof Turek. Radni, urz´dnicy z Gminy,
przedsi´biorcy czy te˝ po prostu mieszkaƒcy –
to osoby, którym z ca∏ego serca mo˝emy dzi´-
kowaç. Dla niepe∏nosprawnych mieszkaƒców
najwa˝niejsze jest nastawienie i ˝yczliwoÊç sà-
siadów, a z tym bywa ró˝nie.  

– Kiedy b´dziemy mieli okazj´ spo-
tkaç si´ z Pani podopiecznymi w ra-
mach integracji?

– Od pi´ciu lat w Warszawie organizo-
wana jest „Ulica Integracyjna“. Na ulicy De-

otymy w zupe∏nie przypadkowy sposób
okaza∏o si´, ˝e istnieje oko∏o 10 organizacji
spo∏ecznych, które na co dzieƒ zajmujà si´
niepe∏nosprawnymi. 17 maja byliÊmy tam
równie˝ z naszymi dzieçmi. Natomiast
31 maja, na terenie OÊrodka w godzinach
14–18 organizujemy Dzieƒ Dziecka, na któ-
ry zapraszamy wszystkie dzieci z naszej gmi-
ny. Chcemy prowadziç zabawy interaktyw-
ne i zrobiç prawdziwy rodzinny piknik. Na
pewno b´dà kucyki, b´dzie te˝ wielka dmu-
chana trampolina, po której mogà skakaç
wszystkie dzieci, a nawet te  z pora˝eniem
mózgowym. Przewidujemy te˝ wiele zabaw
sprawnoÊciowych. amp

dokoƒczenie ze str. 3

Sesja z 24 kwietnia br. obfitowa∏a interesu-
jàcymi zagadnieniami. Na wst´pie Krystyna
Trojak – kierownik GOPS, przedstawi∏a spra-
wozdanie z dzia∏alnoÊci Gminnego OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej w ub. r. 

Pani Trojak poinformowa∏a radnych, ˝e
w 2002 roku liczba osób korzystajàcych z ró˝-
norodnych form pomocy OÊrodka (wynikajà-
cych z rozporzàdzeƒ ustawy o pomocy spo-
∏ecznej) wynios∏a 1541 w 531 rodzinach, tj.
12,3% ogó∏u mieszkaƒców gminy St. Babice.
Liczba osób, która korzysta∏a tylko z opieki so-
cjalnej, polegajàcej na szeroko poj´tej pomocy,
bez udzia∏u Êrodków finansowych wynios∏a
768. Wydatki z bud˝etu Gminy na pomoc fi-
nansowà oraz utrzymanie oÊrodka wynios∏y
∏àcznie 277.686 z∏, co stanowi 1,02% ogó∏u
wydatków bud˝etu gminy.

Kolejnym punktem sesji by∏o rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania ubieg∏orocznego
bud˝etu gminy. Zosta∏o ono pozytywnie za-
opiniowane, zarówno przez Komisj´ Rewizyj-
nà Rady Gminy jak i Regionalnà Izb´ Obra-
chunkowà. Kolegium Orzekajàce RIO stwier-
dzi∏o m.in.: informacja Wójta o wykonaniu bu-
d˝etu gminy za 2002 rok opracowana zosta∏a
w sposób czytelny i przejrzysty, zawiera odpo-
wiednie wyjaÊnienia, komentarze i uzasadnie-

nia do sposobu zrealizowania przez Wójta za-
daƒ, które powierzy∏a mu Rada Gminy w swo-
ich uchwa∏ach. Komisja Rewizyjna wnios∏a za-
tem o udzielenie absolutorium Wójtowi. Spra-
wozdanie przyj´to 14 g∏osami „za“ i jednym
g∏osem „wstrzymujàcym si´“.

Trzeci wa˝ny temat podejmowany podczas
kwietniowej sesji dotyczy∏ planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Wójt Gminy Krzysz-
tof Turek udzieli∏ informacji dotyczàcych zakre-
su i sposobu realizacji uchwa∏ RG III kadencji,
dotyczàcych przystàpienia do zmiany studium
i planów miejscowych. 

Rozpatrzono wniosek Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej o przystàpienie do zmiany pla-
nu miejscowego, dotyczàcego Lasku Bemow-
skiego, aby w tym lesie przeznaczyç teren b´-
dàcy w zarzàdzie MON pod zabudow´ miesz-
kaniowà – wielorodzinnà. Wskazany teren
w Janowie dotyczy∏ okolicy rezerwatu ¸osiowe
B∏ota i Kalinowa ¸àka. Wniosek z powodu
oczywistej sprzecznoÊci z politykà przestrzen-
nà gminy oraz zasadami ochrony przyrody zo-
sta∏ oddalony. Lasek Bemowski po∏o˝ony jest
w Warszawskim Obszarze Krajobrazu Chro-
nionego, w którym obowiàzuje zakaz prze-
znaczania lasów na cele budowlane. Kolejna
uchwa∏a dotyczy∏a rozpatrzenia protestów

wniesionych do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowywania przestrzennego
cz´Êci wsi Lipków. Protesty zosta∏y odrzucone.

❉ ❉ ❉

Kolejna Sesja Rady Gminy odby∏a si´
15 maja. Rozpocz´∏a si´ wystàpieniem Jacka
Pi∏kowskiego – komendanta KPP w St. Babi-
cach (na zdj. w Êrodku), który przedstawi∏
ocen´ stanu bezpieczeƒstwa publicznego
w naszej gminie.

Okazuje si´, ˝e ˝yjemy w jednej z bez-
pieczniejszych, podwarszawskich gmin.
W I kwartale br. na terenie gminy zg∏oszo-
no 62 przest´pstwa, co stanowi 15% ogó-
∏u zg∏aszanych na terenie powiatu. W tym
bójki–pobicia – 1, rozboje – 1, kradzie˝e
z w∏amaniem 13, kradzie˝e cudzej w∏asno-
Êci – 20, przest´pstwa gospodarcze 7, inne
– 20. Odnotowano tak˝e 29 wydarzeƒ
w ruchu drogowym, w tym 3 wypadki,
w których 2 osoby zosta∏y ranne i jedna po-
nios∏a Êmierç.

Z sesji  Rady Gminy

Nie tylko rok...

KK oczargi Nowe to wieÊ le˝àca
przy ulicy Warszawskiej. W pro-

stej linii mo˝na nià dojechaç do stoli-
cy, stàd te˝ panuje tu ogromny ruch
samochodowy. Pod numerem 441
mieszka So∏tys Miros∏aw Skoneczny.
Gospodarz wita mnie ju˝ od progu
uÊmiechem – od razu widaç, ˝e So∏-
tys Koczarg Nowych jest sympatycz-
nym cz∏owiekiem. Za chwil´ witam
si´ równie˝ z jego ˝onà Teresà. Oboje
wyczekujà nerwowo na córk´ Ani´ –
tegorocznà maturzystk´, która dziÊ
akurat zdawa∏a matematyk´.

– Ma∏e dzieci ma∏y problem, du˝e
dzieci du˝y problem – mówi Pan Miro-
s∏aw. Syn Mariusz koƒczy w∏aÊnie studia
na kierunku Marketing i Zarzàdzanie,
Ania zdaje matur´, a najm∏odsza Beatka
pojecha∏a dziÊ z klasà do szko∏y lotniczej
w D´blinie, lataç na samolotach – same
stresy – Êmieje si´ So∏tys. 

Swojà opowieÊç Pan Miros∏aw zaczyna
od wspomnieƒ: So∏tysem jestem od stycz-
nia 1991 roku. W tym roku koƒczy si´ ju˝
kolejna kadencja mojego so∏tysowania,
jednak chyba b´d´ kandydowa∏, chocia˝
oczywiÊcie wszystko w r´kach ludzi – pod-
kreÊla. Zapytany o g∏ówne problemy
mieszkaƒców Koczarg Nowych wymienia
jednym tchem – chodniki i kanalizacja.

– Chcia∏bym aby chodnik uda∏o si´ do-
ciàgnàç do ulicy Szkolnej, do gimnazjum
w Koczargach Starych. Mieszkamy przy
trasie po której non stop je˝d˝à samocho-
dy. Tiry ze wzgl´du na swojà mas´ stano-
wià najwi´ksze zagro˝enie dla tych, którzy

wzd∏u˝ drogi muszà chodziç. Du˝ym pro-
blemem jest te˝ brak kanalizacji, ale mam
nadziej´, ˝e Gmina, która jest ch´tna do
pomocy, ju˝ wkrótce uruchomi na ten cel
Êrodki finansowe. Radnym w mojej okolicy
jest Henryk Kuncewicz, który walczy o inte-
resy naszej wsi. Byç mo˝e razem uda nam
si´ rozwiàzaç te problemy. Ja te˝ kiedyÊ

startowa∏em na radnego, ale przegra∏em
jednym g∏osem. Uwa˝am jednak, ˝e na wsi
potrzebny jest i radny i so∏tys. Obie funkcje
wymagajà du˝ej odpowiedzialnoÊci.

– Co Panu w ciàgu tych 12 lat uda∏o si´
zrobiç dla wsi?

– Kiedy zaczyna∏em piastowaç t´ funk-
cj´ zawiàzywa∏ si´ akurat komitet wodo-

ciàgowy i gazyfikacyj-
ny. W moim domu
odbywa∏y si´ cz´sto
spotkania i narady.
Raz nawet zorganizo-
waliÊmy ma∏e przyj´-
cie ze ÂP. wójtem Sta-
nis∏awem Zajàcem –
Pan Miros∏aw uÊmie-
cha si´ do swoich
wspomnieƒ: KiedyÊ
ludzie ˝yli z wi´kszym
optymizmem, by∏
czas na spotkania sà-
siedzkie, na wspólnà
zabaw´. DziÊ ka˝dy
zamyka si´ z proble-
mami we w∏asnym
domu, ale ja to rozu-
miem. Na szcz´Êcie

mój rejon nie ma du˝ego problemu z bez-
robociem. W okresie transformacji ludzie
pozak∏adali firmy. Dobry dojazd do War-
szawy te˝ sprzyja ch´tnym do pracy. Sam
walczy∏em o przystanek autobusowy dla
m∏odzie˝y. DziÊ sta∏ si´ faktem, a dzi´ki te-
mu dodatkowo MZK dosz∏o do porozu-
mienia z Gminà i mamy przystanek na ˝à-
danie. OczywiÊcie pasowa∏oby zrobiç
przystanek z prawdziwego zdarzenia,
z zadaszeniem, ale wiem, ˝e wià˝e si´ to
z kosztami. 

Pan Miros∏aw swoje so∏tysowanie trak-
tuje jak misj´. Na pytanie, co jest dla nie-
go najwa˝niejsze w funkcji so∏tysa, odpo-

wiada: Najwa˝niejsi sà ludzie. Tu si´ uro-
dzi∏em i tu mieszkam ca∏e ˝ycie. Znam
wszystkich mieszkaƒców swojego so∏ec-
twa. Z wi´kszoÊcià jestem na „Ty“. Jest
wiele nowych osób, które zwabione bli-
skoÊcià parku kampinoskiego pobudowa-
∏y ca∏e osiedla, jednak nasza okolica pozo-
staje nadal bezpieczna. OczywiÊcie zda-

rzajà si´ ró˝ne m∏odzie˝owe imprezy, cza-
sem g∏oÊniejsze, ale ja m∏odzie˝ rozu-
miem. Muszà si´ gdzieÊ wyszumieç, wy-
bawiç. Za czasów mojej m∏odoÊci chodzi-
liÊmy na taƒce do Wojcieszyna, a dziÊ
m∏odzie˝ musi jeêdziç a˝ do Warszawy,
aby si´ zabawiç. 

Pan Miros∏aw od 24 lat wraz z ˝onà
pracuje zawodowo w pobliskim zak∏a-
dzie „Libella“. Jest aparatowym produk-
tów nieorganicznych. W wolnych chwi-
lach najch´tniej uprawia dzia∏k´, gdzie
z pasjà sadzi, pieli i podlewa grzàdki.
W jego ogródku warzywnym mo˝na zna-
leêç ogórki, rzodkiewk´, bób, sa∏at´
i szpinak. Ogromnà mi∏oÊcià Pana Miro-
s∏awa sà konie, ale na razie ich brak re-
kompensuje sobie hodowlà... królików.
Jak sam twierdzi pasztetu nie zrobi, za to
mistrzynià w kuchni jest Pani Teresa. So∏-
tys Koczarg dba te˝ o ochron´ Êrodowi-
ska. Pilnuje aby kontenery na Êmiecie by-
∏y opró˝niane o czasie. Z du˝ym ˝alem
w g∏osie opowiada o pobliskim lasku za-
sypywanym Êmieciami.

– Jeszcze kilka lat temu w lasku tym
zbieraliÊmy ca∏ymi torbami maÊlaki, dziÊ
znaleêç mo˝na tam wszystko oprócz grzy-
bów. Starzy mieszkaƒcy nigdy nie zrobili-
by takiego ba∏aganu, mam obawy, ˝e nie-
stety to wina przyjezdnych. Cz´sto przy
drodze le˝à ca∏e worki ze Êmieciami,
a przecie˝ Êmiecà sami sobie! – denerwu-
je si´ Pan Miros∏aw. 

So∏tys jak prawdziwy gospodarz pro-
wadzi dom otwarty. Tu ka˝dy mo˝e
przyjÊç z problemem, prosiç o porad´ al-
bo po prostu wpaÊç na sàsiedzkà poga-
w´dk´. Jest cz∏owiekiem energicznym i co
wa˝ne lubiàcym swojà prac´. Jak sam
mówi: Nie umiem bezczynnie siedzieç, nie
umiem nic nie robiç...

Agnieszka Miszczak–P∏uciennik

Nie umiem nicNie umiem nic
nie rnie robiç...obiç...

Co s∏ychaç Panie So∏tysie?

Rok 2003 jako „Europejski Rok
Osób Niepe∏nosprawnych“ ma
przede wszystkim na celu promowa-
nie pozytywnego wizerunku osób
niepe∏nosprawnych. Naszym obo-
wiàzkiem jest poÊwi´cenie szczegól-
nej uwagi uÊwiadomieniu wszystkim
praw dzieci i m∏odych ludzi niepe∏-
nosprawnych do równoÊci w spo∏e-
czeƒstwie. Dla nas zdrowych jest to
tylko „rok“ dla nich – ca∏e ˝ycie.

– Po prawej stronie lasu wyrastajà ju˝ nowe, ∏adne domy. Po lewej mi´dzy
drzewami jest pe∏no Êmieci, to jednak nie jest wina miejscowych – powiedzia∏
so∏tys Miros∏aw Skoneczny

dokoƒczenie na str. 12
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REGINA z 34-letnim sta˝em ma∏˝eƒskim
Po dziesi´ciu latach zgodnego ma∏˝eƒ-

stwa on zaczà∏ piç. Zaniedbywa∏ rodzin´.
Ona zaharowywa∏a si´, on pi∏ coraz cz´Êciej
i wi´cej. Czterokrotnie wyrzucano go z pra-
cy za alkohol, w ciàgu pi´ciu lat trzykrotnie
straci∏ prawo jazdy. Gdy uleg∏ wypadkowi
chodzi∏ o kulach... do sklepu po wódk´.
Traktowa∏ jà brutalnie, wyzywa∏ i wyrzuca∏
z domu. Przeciwko sobie mia∏a jeszcze jego
rodzin´. Zrozumia∏a, ˝e nie ma nikogo –
pustka i przera˝enie. Zamkn´∏a si´ w sobie
popadajàc w silnà nerwic´ po∏àczonà z za-
nikami pami´ci. KtóregoÊ dnia, robiàc
w sklepie zakupy wzi´∏a „Gazet´ Babickà“.
Po przeczytaniu artyku∏u o przemocy,
15 czerwca ub. roku trafi∏a do grupy
wsparcia Wandy Morawskiej. Tu spotka∏a
wiele bratnich dusz i poczu∏a, ˝e nie jest sa-
ma ze swoim problemem. Podj´∏a leczenie
w przychodni w Borz´cinie, zdobywa wie-
dz´ i doÊwiadczenie, jak radziç sobie
z agresjà. Uczy si´ ˝yç na nowo. – Regina
nie potrafi powstrzymaç ∏ez i ukryç zdener-
wowania opowiadajàc swojà histori´.
Wspomnienia wracajà, terapia trwa jeszcze
zbyt krótko.

HANNA, która jest jednà z najstarszych
sta˝em uczestniczek „Grupy“, o swoich
prze˝yciach mówi bardzo spokojnie. Czuje
si´ w niej du˝à pewnoÊç siebie i przekona-
nie o celowoÊci tego, co robi.

Wszystko zacz´∏o si´, gdy mà˝ straci∏
prac´. Na niej wy∏adowywa∏ swoje stresy.
Bi∏ po g∏owie i szarpa∏, wyzywa∏ u˝ywajàc
najgorszych epitetów. Demolowa∏ miesz-
kanie. Ukrywa∏a to a˝ do dnia, gdy pobi∏
dziecko – syn trafi∏ na 2 tygodnie do szpi-
tala. Interwencja policji nic nie zmieni∏a. –
To wasz problem – stwierdzili. Syn dowie-
dzia∏ si´ o grupie wsparcia i przyszed∏ sam.
Po tygodniu namówi∏ matk´. Tu zrozumia-
∏a, ˝e mo˝e zmieniç swoje ˝ycie. Ocali∏a
siebie i swoich synów.

HELENA: – Zanim trafi∏am do „Grupy“,
by∏am zniszczona psychicznie – wspomina.
Teraz ju˝ mog´ mówiç o tym, co boli, mimo
˝e nie up∏ynà∏ jeszcze rok od dnia, gdy

przysz∏am tu po raz pierwszy. Wiele si´ na-
uczy∏am. Potrafi´ milczeç, gdy mà˝ przekli-
na i obrzuca mnie obelgami. Wyzby∏am si´
agresji, którà mia∏am w sobie, pracuj´ nad
sobà. Raz w tygodniu korzystam z porady
psychologa, prowadz´ rozmowy indywidu-
alne z p. Wandà, systematycznie ucz´sz-
czam na spotkania. Potrafi´ ˝yç inaczej.
Gdybym tu nie trafi∏a, moje miejsce by∏oby
dzisiaj w szpitalu psychiatrycznym.

Patrz´ na JUSTYN¢. Obserwowa∏am jà na
spotkaniu „Grupy“ rok temu. Przyciàgn´∏a
wtedy mojà uwag´ – m∏oda kobieta, znisz-
czona przez ˝ycie. Ten rok zmieni∏ jà nie do
poznania – ∏adna fryzura, pogodna, wypo-
cz´ta twarz. Uczestnictwo w „Grupie“ uczy-
ni∏o z niej pewnà siebie, samodzielnà kobiet´.

Tu znalaz∏a pomoc tak˝e MAGDA. Profe-
sjonalnie zwiàzana z prawem i politykà spo-
∏ecznà, ona tak˝e nie potrafi∏a poradziç so-
bie sama z w∏asnymi problemami. W trud-
nych chwilach pomaga∏y rozmowy i porady.
O ka˝dej porze dnia i nocy mog∏a zadzwo-
niç do p. Wandy lub przyjechaç po pracy na
spotkanie „Grupy“. Teraz swojà wiedzà i do-
Êwiadczeniem wspiera inne kobiety.

Grupa wsparcia „Rodzina bez przemocy
– Jutrzenka“, prowadzona od poczàtku
przez Wand´ Morawskà dzia∏a w naszej
gminie ju˝ 5 lat. Na poczàtku z pomocy ko-
rzysta∏o 12 osób, aktualne dane mówià
o 152 osobach. „Grupa“ zajmuje si´ prze-
mocà fizycznà, psychicznà, seksualnà i ma-
terialnà. Uczestnicy otrzymujà wsparcie po-
legajàce na uÊwiadomieniu, co w ich posta-
wach i dzia∏aniach mo˝na zmieniç. Uzysku-
jà pomoc nie tylko psychologicznà i tera-
peutycznà, ale równie˝ prawnà. Dzi´ki niej
wi´kszoÊç uczestniczek „Grupy“ ma za so-
bà pomyÊlnie zakoƒczone procesy sàdowe.
Pani Wanda uczestniczy we wszystkich
sprawach, wspierajàc duchowo pokrzyw-
dzone kobiety. Dzi´ki jej pomocy wiele ko-
biet znów potrafi cieszyç si´ ˝yciem.

Wanda sama dozna∏a w ˝yciu przemocy,
wi´c doskonale rozumie prze˝ycia kobiet,
które do niej trafiajà. Przesz∏a g∏´bokà tera-
pi´ wyzwalajàc si´ z koszmarów przesz∏oÊci

i teraz pomaga innym. Jej telefon czynny
jest ca∏à dob´. Zaczyna∏a jako wolontariusz-
ka, teraz profesjonalnie prowadzi „Grup´“.
Ukoƒczy∏a kursy doszkalajàce o tematyce
zwiàzanej z przemocà i alkoholizmem w ro-
dzinie. Kilka dni temu otrzyma∏a dyplom
ukoƒczenia I i II stopnia Studium Przeciw-
dzia∏ania Przemocy w Rodzinie przy Instytu-
cie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Po-
czàtkowo sama jeêdzi∏a na indywidualne
spotkania, ale by∏o to zbyt niebezpieczne –
wielokrotnie jej gro˝ono. Dzi´ki przychylno-
Êci w∏adz Gminy, „Grupa“ otrzyma∏a swojà
siedzib´ w Bliznem. MieÊci si´ tu tak˝e
Gminna Komisja Rozwiàzywania Proble-
mów Alkoholowych, której p. Wanda jest
cz∏onkiem. Nale˝y tak˝e do zespo∏u ds. Pro-
mocji Zdrowia w gminie Stare Babice. 

Pami´tam nieporadne poczàtki dzia∏a-
nia Grupy i Komisji – powiedzia∏a Pani Wójt
na spotkaniu, które odby∏o si´ 29.03.2003 r.
Przez 5 lat uda∏o si´ rozwinàç ich dzia∏al-
noÊç, a wszystko to by∏o mo˝liwe dzi´ki lu-
dziom, którzy zaanga˝owali si´ w t´ prac´.
Bez ich zapa∏u i zrozumienia problemu
oraz niewymuszonej ch´ci pomocy innym,
dzia∏anie tych jednostek by∏oby tylko for-
malne. Pani Wanda do swoich dzia∏aƒ po-
trafi wciàgnàç wiele innych ludzi i zaraziç
ich swoim zapa∏em. Za to jà cenimy
i wspieramy, tak˝e materialnie.

Wanda Morawska nadal rozszerza swo-
jà dzia∏alnoÊç. Od kwietnia b´dzie raz w ty-
godniu w Borz´cinie, bo wiele kobiet mia-
∏o problem z dojazdem do Bliznego. Od
marca br. zosta∏a utworzona tak˝e grupa
dla dzieci doznajàcych przemocy. Planowa-
ne sà zaj´cia warsztatowe, psychoeduka-
cyjne i terapeutyczne. Janina Tomczyk

SPÓJRZ, NIE JESTEÂ SAMA

Na godzin´ przed przewidywanym
otwarciem imprezy, zacz´li przybywaç za-
proszeni przedstawiciele firm oraz osoby

indywidualne, któ-
re chcia∏y zapre-
zentowaç swoje
produkty. O go-
dzinie 14.00 poja-
wili si´ pierwsi go-
Êcie. W tym czasie
babicki zespó∏
„THE RAZ“, rozpo-
czà∏ koncert i umi-
la∏ swà muzykà ca-
∏y czas trwania fe-
stynu.

Przy wejÊciu do szko∏y mo˝-
na by∏o oddaç surowce wtórne
przyniesione z domu, a w za-
mian otrzymaç sadzonk´
drzewka lub krzewu. Opiek´
nad zbiórkà makulatury, szk∏a
i plastiku, obj´∏a firma „BYÂ“,
udost´pniajàc kontenery do se-
gregacji odpadów.

Ka˝dy mi∏oÊnik kwiatów móg∏
zapoznaç si´ z bogatà ofertà na-
sion, w których to hodowli spe-
cjalizuje si´ „Plantico“, a nast´p-
nie otrzymaç podarowane spe-
cjalnie na t´ okazj´ przez Kampi-
noski Park Narodowy egzempla-
rze miesi´cznika „Puszcza Kampinoska“. 

Ciekawà wystaw´ na temat istoty dzia-
∏ania oczyszczalni Êcieków przygotowa∏o
Gminne Przedsi´biorstwo Komunalne
„EKO–BABICE“. Du˝ym zainteresowaniem
cieszy∏ si´ tak˝e pomiar wydolnoÊci p∏uc.

Dzieci, które namówi∏y do tego badania
swoich rodziców otrzymywa∏y nagrody.
Najwi´kszà radoÊç sprawi∏o najm∏odszym
uczestnikom gospodarstwo wiejskie,

gdzie mogli pog∏askaç kozy i zapoznaç si´
z gàsiorem Gugusiem.

Licznie na czas imprezy stawili si´ stra-
˝acy z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Ba-
bicach. Udost´pnili oni dzieciom swoje
wozy, zaprezentowali sprz´t stra˝acki,
urozmaicajàc ten dzieƒ pokazem spraw-
noÊci dzia∏ania sikawek, urzàdzeƒ do ci´-
cia metalu, a tak˝e substancji stosowa-
nych w czasie gaszenia po˝arów, bez-
piecznych dla Êrodowiska.

Na stoisku ze specjalnymi farbami, pa-
nie malowa∏y twarze i w∏osy. RozeÊmiane
buêki zachwyca∏y kolorowymi wzorkami.

Nie zabrak∏o te˝ stoiska, gdzie mo˝na
by∏o ugasiç pragnienie wodà „Kampi-

nos“, a tak˝e spróbowaç bakalii firmy
„Uno Fresco Tradex“. W trakcie festynu
zaprezentowali si´ równie˝ producenci
wyrobów z koziego mleka, zaÊ reprezen-
tanci szkolnego Samorzàdu Uczniow-
skiego cz´stowali zdrowà ˝ywnoÊcià, ka-
napkami z miodem i kie∏kami. Oprócz te-
go, konsultantki Firmy AVON udziela∏y
porad kosmetycznych, a panie piel´-
gniarki mierzy∏y ciÊnienie. 

Przez ca∏y czas trwania festynu, by∏a
na nim obecna dyrektor szko∏y – Maria
Bocheƒska, pe∏niàc rol´ gospodarza i wi-
tajàc zaproszonych goÊci, m.in.: Jolant´
St´pniak – za-c´ wójta Gminy St. Babice,
Antoniego Macieja Gàsowskiego – prze-

wodniczàcego Rady Gminy,
ks. pra∏ata Jana Szubk´, a tak-
˝e Jana ˚ychliƒskiego starost´
powiatu warszawskiego–za-
chodniego. Mi∏ym akcentem
oczekiwanym przez wiele dzie-
ci by∏o rozdanie przez dyr. Bo-
cheƒskà dyplomów i nagród
uczniom klas m∏odszych, któ-
rzy wzi´li udzia∏ w konkursie
wiedzy ekologicznej.

MyÊlimy, ˝e pierwsza tego
rodzaju impreza powiod∏a si´
i wzbudzi∏a zainteresowanie.
Wszystkie osoby, które zaanga-
˝owa∏y si´ w jej przygotowanie,

a szczególnie uczestnicy dowiedli, jak
wa˝ne sà dla nich sprawy ochrony Êrodo-
wiska. Wszystkim im nale˝à si´ serdeczne
podzi´kowania.
Renata Kusztal, Dorota Radecka, fot. Mariusz Szuba

DZIE¡ ZIEMI W STARYCH BABICACH

...jednak potrawy ekologiczne nie zawsze muszà byç smaczne.

II ch historie sà podobne, chocia˝ pochodzà z ró˝nych Êrodowisk. Maltreto-
wane psychicznie, szykanowane, a nawet bite przez m´˝ów zwykle nad-

u˝ywajàcych alkoholu, d∏ugo ukrywajà swój dramat. Przez wiele lat zastra-
szane i poni˝ane zaczynajà wierzyç, ˝e sà mniej wartoÊciowe. Pog∏´bia si´ ich
bezradnoÊç i dlatego majà trudnoÊci ze zwróceniem si´ o pomoc. Przychodzi
jednak chwila, gdy sytuacja rodzinna staje si´ nie do zniesienia i wtedy pró-
bujà wyjÊç ze swoim problemem na zewnàtrz. JeÊli w takim momencie znaj-
dà informacj´ o istnieniu „Grupy“, zwykle trafiajà tu w nadziei na pomoc. 

GRUPA WSPARCIA 
„JUTRZENKA – Rodzina bez przemocy”

spotyka si´ w ka˝dà sobot´
w godz. 16.00 – 19.00

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny
dla osób z przemocà i problemem

alkoholizmu w rodzinie: 
wtorki godz. 17.00 – 19.00 
soboty godz. 14.00 – 16.00 

Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10 
05-082 Stare Babice

Telefon do osoby prowadzàcej
czynny ca∏à dob´: 
0 605 921 579

Telefon czynny w godz. zaj´ç: 
796 17 67

WW niedziel´ 27 kwietnia, chocia˝ od rana pada∏ deszcz, to
jednak w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, pa-

nowa∏a goràca atmosfera. Trwa∏y tutaj bowiem przygotowa-
nia do festynu z okazji Dnia Ziemi. Od wczesnych godzin ran-
nych grupa nauczycieli wraz z uczniami, którzy zg∏osili
si´ do pomocy, organizowa∏a kiermasz ekologiczny. 

Zapraszamy do spróbowania...

Niektórym ciÊnienie wzros∏o...Wypadku nie by∏o – to tylko pokazy.



Olga Wagner z Klaudyna otrzyma∏a 
1 nagrod´ w konkursie fotograficznym.

▼

Taki dzieƒ zdarza si´ tylko raz. Bo
przecie˝ do Unii nie b´dziemy wchodziç
kilka razy. Zanim jednak do niej wejdzie-
my, mogliÊmy w Koczargach zwiedziç 19
„paƒstw w pigu∏ce“ – 15 z krajów Unii Europej-
skiej oraz 4 kandydujàce. GimnazjaliÊci z Koczarg
przygotowali wspania∏e inscenizacje, charakteryzujàce
poszczególne paƒstwa Europy. Ca∏oÊç powiàzana by∏a jed-
nym konkursem, którego uczestnicy musieli przejÊç wszystkie
ekspozycje, aby rozwiàzaç has∏o w krzy˝ówce. Wspania∏a zabawa po-
∏àczona by∏a z wyst´pami artystycznymi i cz´Êcià dydaktycznà. Nic
w tym dziwnego, bowiem majówka odbywa∏a si´ na terenie gimnazjum.

WÊród licznie przyby∏ych goÊci nie zabrak∏o W∏adz Gminy i Powiatu, gim-
nazjum goÊci∏o równie˝ ks. pra∏ata Jana Szubk´, senatora Roberta Smoktuno-
wicza i pos∏a ¸ukasza Abgarowicza. Mieszkaƒcy gminy mogli wziàç udzia∏
w licznych konkursach i zasi´gnàç informacji o UE, którà przekazywa∏y panie
z Gminnego Punktu Informacyjnego. Nie by∏o by majówki bez goràcych kie∏basek
i napojów. Dzi´ki masarni „Ratyƒski i synowie“, piekarni Krzysztofa Grzelaka oraz
˝o∏nierzom z Mariewa, nikt nie chodzi∏ g∏odny ani spragniony.

– Nie chcemy nikogo z Paƒstwa namawiaç jak nale˝y g∏osowaç w referendum, jed-
nak dzi´ki tej imprezie mo˝ecie Paƒstwo uzyskaç wiele cennych informacji o UE i jej
paƒstwach. Na pewno pomo˝e ona w podj´ciu w∏aÊciwej decyzji – powiedzia∏ wójt
Krzysztof Turek otwierajac majówk´. 

Obok elementów europejskich nie zabrak∏o tak˝e akcentów narodowych. W progu
gimnazjum witali goÊci m∏odzieƒcy w strojach szlacheckich, wystàpi∏ zespól folklory-
styczny „Lazurki“ z taƒcami polskimi, a nawet suknia Ma∏gorzaty Matuszewskiej pre-
zentujàcej taniec hiszpaƒski mia∏a nasze barwy narodowe. I o to w∏aÊnie chodzi, je-
Êli wejdziemy do Unii, aby korzystajàc z jej kolorytu potrafiç zachowaç to co jest na-
sze, polskie, co jednoczeÊnie nas odró˝nia i mo˝e wzbogaciç UE, dodajàc jej kolej-
nà gwiazd´ do firmamentu.

Majówka dzi´ki wspania∏emu pomys∏owi organizacyjnemu sta∏a si´ ˝ywà
alegorià dzisiejszych czasów i tego co mo˝e nas czekaç w przysz∏oÊci. Imprez´
zakoƒczono rozstrzygni´ciem konkursu na najciekawszà prezentacj´ paƒstwa
europejskiego. Nagrody wr´cza∏ wójt Krzysztof Turek. Zwyci´˝y∏a „Francja“,
przed „Austrià“ i „Niemcami“.

Dyrekcja Gimnazjum dzi´kuje wszystkim osobom i instytucjom, któ-
re pomog∏y w organizacji Majówki Europejskiej. W Êród najwi´kszych
sponsorów znaleêli si´: „Tombudeex“, „Sk∏ad Drewna“, „Hurtownia
Materia∏ów Budowlanych“ – Blizne, „Jimmy“ s.c., „Karpol“, PGHB
„Geobax“, PPHU „Felix“oraz Gmina St. Babice.

Przedstawiciele firmy Berlitz – szko∏y o ponad 100–letniej tradycji nauczania j´zy-
ków obcych, przeprowadzili pokazowà lekcj´ j´zyka hiszpaƒskiego. Zapraszajà Paƒ-
stwa na darmowe konsultacje dotyczàce wszystkich j´zyków, które b´dà przepro-
wadzane w szko∏ach: w St.Babicach – 4 i 10 VI, w Koczargach Starych – 5 i 11 VI
w Borz´cinie Du˝ym 6 i 9 VI, tel.624-96-50, infolinia 0 801-138-138. ▼ Tekst i fot. M. ¸ada
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Bocian by∏ i... polecia∏
Za poÊrednictwem „GB“ pragn´ go-

ràco podzi´kowaç policjantom i stra-
˝akom z naszej gminy za przeprowa-
dzenie akcji ratowania bociana 11 ma-
ja br. w Latchorzewie. Deszczowa po-
goda i póêny wieczór nie stanowi∏y
przeszkody dla dzielnych ratowników,
którzy przyjechali wozem stra˝ackim,
aby zdjàç boçka z jednego z najwy˝-
szych kominów w okolicy. Ostatecznie
okaza∏o si´, ˝e by∏ to fa∏szywy alarm,
bo ptak jest zdrowy, w nic si´ nie za-
plàta∏, a na kominie siedzia∏ z w∏asnej
i nieprzymuszonej woli. Tym serdecz-
niejsze podzi´kowania nale˝à si´ tu-
tejszym policjantom i stra˝akom za
gotowoÊç do podj´cia natychmiasto-
wej akcji ratowania jednego z najpi´k-
niejszych (w dodatku znajdujàcego si´
pod ochronà) ptaków, jakie mo˝na
spotkaç na terenie naszego kraju.

Alicja Sikorska
Latchorzew

Listy
do redakcjiPrzepisy ruchu drogowego jasno precyzujà, kto ma pierwszeƒ-

stwo przejazdu na skrzy˝owaniach. JeÊli nie ma znaku „stop“, ani
znaków z pierwszeƒstwem drogi lub podporzàdkowaniem,

pierwszy powinien przejechaç skrzy˝owanie ten pojazd, który jest
z prawej strony. Niby proste, jednak niektórzy o tym zapominajà. 

Wiele lat za kó∏kiem nauczy∏o mnie jeszcze jednej zasady, wy-
nikajàcej z rozsàdku, a nie z przepisów – „du˝y mo˝e wi´cej“.
W zderzeniu z rozp´dzonym tirem nie mamy ˝adnych szans, nie-
zale˝nie od tego, czy mieliÊmy pierwszeƒstwo czy nie. Warto
o tym pami´taç poruszajàc si´ po naszych drogach, a zw∏aszcza
jadàc na rowerze czy motorze. Mimo, ˝e mamy racj´, czasem
warto ustàpiç...

Kilka dni temu trafi∏em na wypadek, który wydarzy∏ si´ na
granicy miejscowoÊci Strzyku∏y. Kierowca Poloneza nie zachowa∏
nale˝ytej ostro˝noÊci, wje˝d˝ajàc na skrzy˝owanie z drogi pod-

porzàdkowanej i dosz∏o do zderzenia z motocyklem Honda. Ca-
∏e szcz´Êcie, ˝e oba pojazdy nie jecha∏y zbyt szybko. Motocykli-
sta zosta∏ jednak ranny. Zdaniem sier˝anta sztabowego Mariana
Mi∏osza z KPP w Starych Babicach, ciep∏e majowe dni sprawi∏y,
˝e na drogach gwa∏townie wzros∏a iloÊç jednoÊladów, niestety
wi´cej jest równie˝ wypadków z ich udzia∏em. PowinniÊmy
szczególnie uwa˝aç zw∏aszcza na skrzy˝owaniach, które otoczo-
ne sà bujnà roÊlinnoÊcià. Chwila nieuwagi wystarczy i mo˝e dojÊç
do powa˝nego wypadku.

SEZON NA MOTORY

Nie tylko samochody majà swoje numery rejestracyjne. Mo˝e-
my oznakowaç tak˝e rowery! Teraz bardzo szybko b´dzie mo˝na
ustaliç, czy rower kupowany z tzw. drugiej r´ki nie jest kradziony
i kto jest jego w∏aÊcicielem. 10 maja br. w Klubie Sportowym „Na-
przód“ Zielonki mo˝na by∏o oznakowaç rower ca∏kiem za darmo.
Jedynym warunkiem, który musia∏ spe∏niç rowerzysta by∏o posia-
danie dokumentów potwierdzajàcych legalne pochodzenie po-
jazdu – karty gwarancyjnej lub rachunku ze sklepu. 

Pomys∏ na przeprowadzenie tej akcji zrodzi∏ si´ w Komendzie Powia-
towej Policji w St. Babicach, Starostwo Powiatowe zakupi∏o aparat do

znakowania, a cz∏onko-
wie Babickiego Towarzy-
stwa Cyklistów zaj´li si´
technicznà stronà ca∏ego
przedsi´wzi´cia. W klu-
bie sportowym spotkali-
Êmy aspiranta S∏awomira
Linka (fot. 2 w Êrodku)
i sier˝anta sztabowego
Mariusza Winiarczyka
(fot. 2 z prawej), którzy

poinformowali nas
o efektywnoÊci znako-
wania rowerów. 

– Podobnà akcj´
p r z e p r o w a d z o n o
w B∏oniu. Na ponad
700 oznakowanych
jednoÊladów zgin´∏y tylko 3. Trudno si´ dziwiç, z∏odzieje nie lubià
oznakowanych rowerów. Numery pojawiajà si´ w 5 miejscach tych
pojazdów, m.in. na ramie, pod siode∏kiem i na kierownicy. 

– Chyba jeszcze nie wszyscy uwierzyli nam, ˝e mo˝na oznakowaç
rower zupe∏nie za darmo – powiedzia∏ Mariusz ¸ukasiewicz – prezes
Babickiego Towarzystwa Cyklistów (fot. 2 z lewej). PrzeprowadziliÊmy
podobnà akcj´ pod koniec kwietnia w Koczargach, ale tam uda∏o nam
si´ oznakowaç zaledwie 10 rowerów. Nie wszyscy, którzy przyjechali
mieli dokumenty, a i ch´tnych te˝ nie by∏o zbyt wielu. W Zielonkach ju˝
jest du˝o wi´cej osób i mam nadziej´, ˝e za trzecim razem, gdy prze-
prowadzimy akcj´ (21 VI o godz. 10.00 w KS „Naprzód“ Zielonki) b´-
dzie ju˝ wielu ch´tnych. Cz∏onkowie naszego Towarzystwa pracujà
spo∏ecznie i chcia∏bym, aby czas, który poÊwi´cajà dla innych, przyniós∏
wszystkim jak najwi´ksze korzyÊci – powiedzia∏ Mariusz ¸ukasiewicz.

SS zcz´Êliwie zosta∏a zakoƒczona
szósta z kolei akcja wywozu od-

padów wielkogabarytowych z tere-
nu Gminy Stare Babice, która w tym
roku odby∏a si´ w dniach 5 – 10 ma-
ja. Wyjecha∏a rekordowa liczba kon-
tenerów – 227 sztuk, ka˝dy o pojem-
noÊci 7 m3, co w rezultacie daje nam
1589 m3 odpadów. Na wysypisko
trafi∏o 350 m3 odpadów wi´cej ni˝
w roku ubieg∏ym.

Zadowalajàcy jest fakt, ˝e wszystkie od-
pady trafi∏y do miejsca swego przeznacze-
nia tzn. na wysypisko, a nie na przyk∏ad do
lasu, na pobocze drogi, czy 2 km dalej do
sàsiedniej wsi. Takie przypadki sà niestety
w dalszym ciàgu notowane, a obowiàzek
usuni´cia Êmieci z∏o˝ony zostaje na barki
w∏aÊciciela terenu na którym je porzucono.

ZawartoÊç wywo˝onych kontenerów
budzi∏a chwilami zdumienie pracowników
firmy obs∏ugujàcej akcj´, czego przyk∏adem

by∏ kontener po brzegi wy-
pe∏niony oponami lub odpa-
dami materia∏ów budowla-
nych. W jednym przypadku
∏adunek gruzu by∏ tak ci´˝ki,
˝e nie uda∏o si´ go podnieÊç
za pomocà podnoÊnika za-
instalowanego na pojeêdzie. 

Za∏o˝eniem akcji jest wy-
wóz odpadów wielkogaba-
rytowych (zu˝yte meble,
sprz´t AGD, RTV i itp.) po-
wstajàcych w wyniku funk-
cjonowania gospodarstw
domowych i opisane powy-

˝ej przypadki stanowià nadu˝ycie, które
postaramy si´ wyeliminowaç (lub choçby
ograniczyç) podczas nast´pnej akcji.

Nie oby∏o si´ bez potkni´ç ze strony firmy
wywo˝àcej Êmieci, na co wp∏yw mia∏a g∏ów-
nie rosnàca z roku na rok skala przedsi´wzi´-
cia. Cz´stotliwoÊç wymiany kontenerów by∏a
momentami zbyt ma∏a, lecz w ˝adnym przy-
padku nie pozbawiono mieszkaƒców mo˝li-
woÊci legalnego pozbycia si´ odpadów.

Dopracowania wymaga równie˝ lokali-
zacja kontenerów.

Nie zmienia to jednak naszej oceny: akcja
przeprowadzana co roku jest potrzebna, a jej
efektem jest góra odpadów rosnàca na sk∏a-
dowisku (sàsiednia fotografia) a nie w lasach.

Insp. ds. ochrony Êrodowiska Anna Czerwonka

GABARYTY JU˚ WYJECHA Y̧

Rower bezpieczny bo oznakowany

Âmieci z naszej gminy utworzy∏y na wysypisku malowniczà ha∏d´.

Jeden z ostatnich kontenerów podstawiono
w Babicach przy ul. Warszawskiej.

fot. 2

fot. 1

Ciàgle dochodzi do „st∏uczek“ na skrzy˝owaniu przy kapliczce w Piotrkówku.
Mimo znaku „stop“ wielu kierowców nie zatrzymuje si´ tam, powodujàc wypadki.
Skrzy˝owanie w ciàgu 2 lat ma zostaç przebudowane w rondo. A na razie – uwa˝aj-
my w tym miejscu!

Kilka dni temu, przed Urz´dem Gmi-
ny w Starych Babicach, pojawi∏y si´
dwie starsze panie, które rozlepia∏y na
przystankach autobusowych ulotki
i plakaty. Ich treÊç, jak ju˝ si´ zapewne
Czytelnicy domyÊlajà, dotyczy∏a „zagro-
˝eƒ“ jakie niesie Polsce Unia Europej-
ska. Nie przejmujàc si´ ostrze˝eniami
pracowników Urz´du, którzy informo-
wali je, ˝e oklejanie wiat przystanko-
wych jest zabronione, kontynuowa∏y

oblepianie przystanków. W pewnej
chwili przyklei∏y nawet du˝y plakat
z wizerunkiem Hitlera. Wiele osób by∏o
zbulwersowanych tym faktem. II Wojna
Âwiatowa wyrzàdzi∏a Polsce ogromne
straty, które sà widoczne nawet dziÊ,
prawie 60 lat po jej zakoƒczeniu. Prze-
ra˝ajàce jest to, ˝e w∏àczajàc si´
w kampani´ antyunijnà, starsze osoby
propagujàc nazistowskie symbole wy-

dajà si´ zapominaç o tamtych
tragicznych latach. Czy dyskusja
przedreferendalna musi zni˝aç
si´ do takiego poziomu? Hitler
w Babicach nie utrzyma∏ si´ d∏u-
go, ju˝ po kilkudziesi´ciu sekun-
dach zosta∏ zdarty. m.

Hitler na przystanku

Uwa˝ajmy przy kapliczce!➜

Pawe∏ ¸ukasiewicz i Norbert Kurach –
cz∏onkowie BTC znakujà rowery.
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OG¸OSZENIA

Zarzàdzenie Nr 30/03 Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie:

REGULAMIN udost´pniania informacji publicznych
w Urz´dzie Gminy Stare Babice.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 roku o dost´pie do infor-
macji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z póên. zm.) zarzàdzam, co nast´puje: 

§ 1
Wprowadzam Regulamin udost´pniania informacji publicznych w Urz´dzie Gminy Sta-
re Babice, stanowiàcy za∏àcznik Nr 1 do niniejszego zarzàdzenia. 

§ 2
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Za∏àcznik Nr 1 do Zarzàdzenia Wójta Nr 30/03
z dnia 25 lutego 2003 roku.

REGULAMIN udost´pniania informacji publicznych
w Urz´dzie Gminy Stare Babice.

§ 1
Udost´pnianie informacji publicznych w Urz´dzie Gminy Stare Babice odbywa si´ na
podstawie ustawy o dost´pie do informacji publicznych. Ograniczenie dost´pu mo˝e
wynikaç wy∏àcznie z przyczyn okreÊlonych w ustawach szczególnych. 

§ 2
Uprawnionym do udost´pniania informacji publicznych jest kierownictwo urz´du, kie-
rownicy referatów lub wskazani przez nich pracownicy oraz pracownik zatrudniony
w Urz´dzie na samodzielnym stanowisku, w zakresie powierzonych zadaƒ i obowiàz-
ków, z wy∏àczeniem pracowników obs∏ugi. 

§ 3
Pracownik wytwarzajàcy informacje i udost´pniajàcy informacje odpowiada za treÊç
tych informacji. 

§ 4
Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska prowadzà rejestr udost´pnianych infor-
macji publicznych, uwzgl´dniajàcy dane: 
1) osoby, która informacj´ wytworzy∏a, 
2) osoby, która informacje przetworzy∏a, 
3) osoby, która informacje udost´pni∏a, 
4) treÊç informacji, 
5) data udost´pnienia, 
6) podmiot, któremu informacje udost´pniono, 
7) forma udost´pnienia. 

§ 5
Formà dost´pu do informacji publicznych mo˝e byç: 

1) wglàd do dokumentacji urz´dowych, 
2) informacja ustna, 
3) wywieszenie informacji na tablicach ogólnie dost´pnych, 
4) wst´p na posiedzenia organów kolegialnych w∏adz publicznych, nagrywanie
obrazu i dêwi´ku, 
5) kserokopia dokumentu, 
6) wydruk komputerowy, 
7) przegranie danych na dyskietk´, 
8) przes∏anie informacji pocztà elektronicznà, 
9) przes∏anie informacji pocztà. 

§ 6
Dost´p do informacji jest bezp∏atny w formach: 
1) informacja ustna, 
2) wglàd do dokumentów urz´dowych, 
3) wst´p na posiedzenia organów kolegialnych, 
4) wywieszenie informacji na tablicach lub s∏upach og∏oszeniowych, 
5) przegranie informacji na dyskietk´ wnioskodawcy, 
6) przes∏anie informacji nieprzetworzonej pocztà elektronicznà,
7) kserokopia 1 strony formatu A-4. 

§ 7
Dost´p do informacji w pozosta∏ych formach wymagajàcych przekszta∏cenia informa-
cji w form´ wskazana we wniosku, jest p∏atny w wysokoÊci: 
1) kserokopia 1 strony formatu A-4 – 0,50 z∏, formatu A-3 – 1,00 z∏, 
2) wydruk komputerowy 1 strony formatu A-4 – 0,50z∏, formatu A-3 – 1,00 z∏, (op∏a-
ta obowiàzuje w przypadku kserowania 2 stron i wi´cej)
3) przegranie informacji na dyskietk´ b´dàcà w∏asnoÊcià Urz´du Gminy – 2,00 z∏, 
4) przes∏anie informacji pocztà – koszt kserokopii + koszt przesy∏ki pocztowej. 

§ 8
Informacje publiczne wymagajàce przetworzenia w zakresie, w jakim jest to szczegól-
nie istotne dla interesu publicznego, udost´pnione na wniosek zainteresowanego,
podpisuje Wójt lub Zast´pca Wójta.

§ 9
1. Przetworzenie informacji jest bezp∏atne.
2. Je˝eli udost´pnienie danych przetworzonych wymaga przekszta∏cenia informacji np.
w form´ wydruku komputerowego, stosuje si´ op∏aty w wysokoÊciach okreÊlonych
w § 7.

§ 10
Op∏aty wnosi si´ na rachunek bankowy Urz´du Gminy. 

Wzór wniosku o udzielenie informacji publicznej.

1 Blizne Jasiƒskiego, Blizne ¸aszczyƒskiego Blizne Jasiƒskiego, ul. Kopernika 14
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepe∏nosprawnych)

2 Lubiczów, Latchorzew, Babice Nowe, Kwirynów, Janów Szko∏a Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Starych Babicach, ul. Polna 40

3 Klaudyn, Stare Babice Szko∏a Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Starych Babicach, ul. Polna 40

4 Lipków, Zielonki WieÊ, Zielonki Parcela, Koczargi Stare, Klub Sportowy „Naprzód“ w Zielonkach
Koczargi Nowe, Koczargi Bugaj ul. Bia∏ej Góry 4

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepe∏nosprawnych)

5 Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew, Buda, Stanis∏awów, Zalesie Zespó∏ Szkolno–Przedszkolny
w Borz´cinie Du˝ym, ul. Warszawska 697
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepe∏nosprawnych)

6 Borz´cin Du˝y, Borz´cin Ma∏y, Topolin Zespó∏ Szkolno–Przedszkolny
w Borz´cinie Du˝ym, ul. Warszawska 697

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 30 kwietnia 2003 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. – o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57 poz. 507) podaje si´ do publicznej

wiadomoÊci informacje o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w których zostanie
przeprowadzone referendum ogólnokrajowe – zarzàdzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. 

UWAGA:
Wyborcy niepe∏nosprawni do dnia 29 maja 2003 r. mogà sk∏adaç wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal b´dzie dostosowany
do potrzeb wyborców niepe∏nosprawnych. Lokale wyborcze b´dà otwarte w dniach 7 i 8 czerwca, w godz. 6.00 – 20.00.

Wójt Gminy
Krzysztof Turek

Nr obwodu
g∏osowania Granice obwodu g∏osowania Siedziba obwodowej

komisji do spraw referendum

142 uczniów z Gimnazjum w Ko-
czargach Starych wzi´∏o udzia∏
w dwudniowych egzaminach, pod-
sumowujàce 3 lata nauki.

Pierwszego dnia uczniowie musieli wyka-
zaç si´ wiedzà humanistycznà, nast´pne-
go – matematyczno–przyrodniczà. Gim-
nazjaliÊci ocenili egzamin jako doÊç trudny.

Kasia Golus z Wieruchowa powiedzia-
∏a nam, ˝e najtrudniejsze jej zdaniem by∏y
zadania otwarte – przekszta∏cenia mate-
matyczne, zadania ze sto˝kiem i procenty.
Wra˝enia innych uczniów tak˝e by∏y mie-
szane – podchwytliwe pytania, du˝o prze-
liczeƒ i zabrak∏o czasu. Testy, które
rozwiàzywaliÊmy w klasie by∏y ∏atwiejsze –
twierdzi. Jednak 30% uczniów skoƒczy∏o
egzaminy przed czasem. Za wszystkich
trzymamy kciuki, mamy nadziej´ ̋ e dosta-
nà si´ do wybranych przez siebie szkó∏.

GimnazjaliÊci ju˝
po egzaminach

UCHWA¸A NR VII/41/03 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie Êcieków w gminie Sta-
re Babice na okres od 1 czerwca 2003 r. do 31 maja 2004 r. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póên. zm.) w zwiàzku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzeniu Êcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póên. zm.) Rada Gminy uchwala, co nast´puje:

§ 1
1. Zatwierdza taryf´ op∏at za dostarczanà wod´ i odprowadzane Êcieki wnioskowanà przez
Gminne Przedsi´biorstwo Komunalne „EKO–Babice“ Spó∏ka z.o.o. dla gminy Stare Babice:

1) op∏ata sta∏a kwartalna – 2 z∏ + VAT 
2) op∏ata za 1 m3 wody – 2,10 z∏ + VAT 
3) op∏ata za 1 m3 Êcieków dop∏ywajàcych – 3,50 z∏ + VAT
4) op∏ata za 1 m3 Êcieków dowo˝onych – 6,00 z∏ + VAT

2. Taryfa obowiàzuje od dnia 1 czerwca 2003 r. do 31 maja 2004 r. 
§ 2

Wykonanie uchwa∏y powierza si´ Wójtowi Gminy. 
§ 3

Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Zatrzymano 2 nietrzeêwych kierujàcych. Odnotowano tak˝e jeden przypadek samo-
bójstwa. Policjanci przeprowadzili ∏àcznie 121 interwencji, doprowadzono 15 osób do
Izby Wytrzeêwieƒ i 2 do miejsca zamieszkania. Podczas sesji poruszono tak˝e kwestie
op∏akanego stanu dróg przebiegajàcych przez naszà gmin´ i ich oznakowaƒ. Sprawy
te dotyczà jednak w wi´kszoÊci Zarzàdu Dróg Powiatowych i Wojewódzkich.

Kolejnym punktem, który wzbudzi∏ du˝e emocje wÊród radnych by∏o podj´cie uchwa∏y
dotyczàcej wysokoÊci stawek za wod´ i Êcieki. Publikujemy jà poni˝ej. Zatwierdzono tak˝e
Regulamin Zbiorowy Zaopatrzenia w Wod´ i Odprowadzenia Âcieków, który w najbli˝szym
czasie zostanie opublikowany i udost´pniony mieszkaƒcom. OkreÊla on m.in.: prawa i obo-
wiàzki odbiorcy us∏ug, warunki przy∏àczenia do sieci i sposoby zawierania umów. 

Kolejne przyj´te uchwa∏y RG dotyczy∏y nadania jednej z ulic w Klaudynie imienia Ja-
na Kiepury i utworzenia punktu aptecznego w budynku OÊrodka Zdrowia w Borz´cinie.

Dyskusja ponad wszystko, nawet ponad sens...

Przez ponad dwie godziny dyskutowano podczas sesji Rady Gminy nad przyj´ciem sta-
wek za wod´ i Êcieki zaproponowanych przez Gminne Przedsi´biorstwo Eko–Babice. Jeden
z nowo wybranych radnych ciàgle zadawa∏ pytania, a W∏adze spó∏ki i gminy udziela∏y odpo-
wiedzi. W koƒcu okaza∏o si´, ˝e ca∏e to zamieszanie nie mia∏o ˝adnego sensu, poniewa˝ Ra-
da nie ma ustawowych mo˝liwoÊci ustalania wysokoÊci stawek, mo˝e jedynie zatwierdziç lub
odrzuciç odpowiednià taryf´. Przepisy w tej kwestii reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. nr 72. Poz. 747). Zgod-
nie z ust. 8 art. 24: je˝eli Rada Gminy nie podejmie stosownej uchwa∏y w terminie 45 dni,
taryfa okreÊlona przez przedsi´biorstwo wodociàgowo–kanalizacyjne wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 70 dni od dnia z∏o˝enia wniosku o jej zatwierdzenie. Warto nadmieniç, ˝e ponad
dwugodzinny bój trwa∏ o dodatkowe 26 groszy za 1000 litrów wody i 53 grosze w przypad-
ku 1 m3 Êcieków, bo o tyle w∏aÊnie wzros∏y op∏aty. Gdy ju˝ wszystkie wàtpliwoÊci wyjaÊnio-
no, znowu nad g∏owami cz∏onków Rady pojawi∏a si´ znajoma r´ka radnego, sugerujàca po-

trzeb´ dalszej dyskusji. Szcz´Êciem rozsà-
dek wi´kszoÊci radnych zwyci´˝y∏ i zaj´to
si´ ju˝ nast´pnym zagadnieniem.

Obserwujàc kolejne posiedzenia Rady
Gminy, postronny obserwator znajdzie
wiele podobieƒstw. Ka˝da sesja parali˝o-
wana jest dziesiàtkami pytaƒ zadawanymi
przez tego samego radnego. Osoba ta cià-
gle podnosi r´k´, ciàgle t´ samà... Czy na-
prawd´ chodzi tu o dobro naszej gminy?
Poka˝e czas.

Jan Torero

Z sesji  Rady Gminydok. ze str. 4

W naszej gminie nigdy nie by∏o pro-
blemu z ujawnianiem informacji
publicznej. Obecnie jednak zagadnienia
te reguluje odpowiednia ustawa. Aby
unormowaç sposoby pozyskiwania in-
formacji publicznej i jednoczeÊnie stwo-
rzyç jasnà dla wszystkich procedur´, pu-
blikujemy rozporzàdzenie Wójta Gminy
dotyczàce tych kwestii. Wprowadzona
odp∏atnoÊç nie jest dzia∏alnoÊcià zarob-
kowà Urz´du, pokrywa jedynie symbo-
licznie koszty dzia∏ania kopiarki i papie-
ru. Mamy nadziej´, ˝e zapobiegnie rów-
nie˝ wielokrotnemu kopiowaniu tych
samych dokumentów, dla tej samej
osoby, co dotàd mia∏o ju˝ miejsce.
Mo˝e zach´ci tak˝e zainteresowanych
do robienia notatek na miejscu. ➜

Wokó∏ jawnoÊci

rys. Anita Wojtas

Sprzedam wciàgark´ budowlanà

722-95-19



Po 40 latach spotkali si´ absolwenci
Szko∏y Podstawowej w St. Babicach ze swo-
jà wychowawczynià Alicjà Derlatkà. Inicjato-
rami spotkania, które odby∏o si´ 10 maja –
„Nasza klasa i przyjaciele“ byli Zenona Com-
pa Szczepaniak i Zbyszek G∏adyga. Ogromne
czarno–bia∏e zdj´cie VII b z 1962/63 dekoro-
wa∏o sal´ babickiej Remizy. Wokó∏ absol-
wenci – ludzie ju˝ w sile wieku, na odpowie-

dzialnych stanowiskach – nagle odm∏odzeni,
zas∏uchani w opowieÊci swojej wychowaw-
czyni, nauczycielki matematyki. Nie zabrak∏o
lampki wina i tradycyjnego „Sto lat“.

Dawna szko∏a mieÊci∏a si´ w baraku przy
ulicy Kresowej. Budynek wznieÊli gospoda-
rze dla swoich dzieci. DziÊ ju˝ nie istnieje...
– Pamietam, ˝e gdy zaczyna∏am tam prac´,
jako m∏oda, osiemnastoletnia dziewczyna,

by∏o tylko 3 nauczycieli
i oko∏o 150 dzieci. Co
roku jednak uczniów
przybywa∏o, stopniowo
powi´kszy∏a si´ tak˝e
kadra – wspomina Pani
Derlatka. – To jest pierw-
sze spotkanie po tylu la-
tach. Klasa by∏a wspa-
nia∏a, pe∏na humoru,
uczniowie cz´sto robili
jakieÊ kawa∏y. KiedyÊ,
przed Wielkanocà mieli-

Êmy robiç palmy, ch∏opcy przynieÊli kije, któ-
re nie chcia∏y zmieÊciç si´ do klasy... – Dow-
cipów nigdy w szkole nie brakowa∏o, ale
dzieci by∏y w tedy inne. Klasy by∏y bardziej
z˝yte z nauczycielami, nie by∏o telewizji
i byç mo˝e dlatego nauczyciel by∏ wtedy
najwi´kszym autorytetem dla nich – powie-
dzia∏a wychowawczyni.

W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ ponad
30 osób, niestety nie wszyscy mogli przybyç.
Jeden z kolegów przys∏a∏ ˝yczenia dla klasy
ze statku znajdujàcego si´ na morzu pomi´-
dzy Aleksandrià i Neapolem. I my ˝yczymy
Wszystkiego Dobrego zach´cajàc jednocze-
Ênie innych absolwentów do naÊladowania.

15GAZETA BABICKA nr 5 (78)

ZDROWIE ● KULTURA ● SPORT ZDROWIE ● KULTURA ● SPORT

14 GAZETA BABICKA nr 5 (78)

26 kwietnia br. w sali koncertowej im.
prof. Kazimierza Wi∏komirskiego odby∏ si´
Koncert Laureatów XI Powiatowego Kon-
kursu Muzycznego Stare Babice 2003.
Konkurs przebiega∏ w trzech etapach. Dla
ponad setki uczestników i ich rodzin
wspó∏zawodnictwo muzyczne by∏o wiel-
kim prze˝yciem. Tradycyjnie najwi´cej
emocji budzi∏ III etap. Ka˝dy uczestnik lub
zespó∏ wykona∏ trzy utwory. Po szeÊciu
przes∏uchaniach jury zdecydowa∏o o na-
st´pujàcym podziale na-
gród: I Nagroda: pianistki –
Marta Kuberska i Karoli-
na Sotomska, II Nagroda:
pianiÊci Aleksandra ¸uka-
siewicz, Przemys∏aw
Mroczek i tr´bacz Pawe∏
Kielak, III Nagroda: pianist-
ka Natalia Skomorowska
i Artur Trochimiak – key-
board. Ponadto wyró˝nieni
zostali: pianiÊci – Micha∏
Le, Anna Magiera, Adam
Sawicki, Marcin Bystrzycki, Zofia Za∏´-
ska, wiolonczelista – Jakub Kl´czar oraz
Aleksandra Tomczyk – flet prosty, Alek-
sandra Sysiak – flet poprzeczny, Bart∏o-
miej Ho∏dak i Sebastian Kucharski –

duet akordeon – keyboard.Nagrod´ dla
najm∏odszego uczestnika otrzyma∏ Jan
Kraszewski – fortepian.

Oprócz laureatów g∏ównych nagród
i wyró˝nieƒ, dyplomy – podpisane przez
Starost´ Jana ˚ychliƒskiego i Wójta Krzysz-
tofa Turka – otrzymali wszyscy finaliÊci
konkursu. W ten sposób zosta∏y uhonoro-
wane: zdolnoÊci, umiej´tnoÊci, pasja mu-
zykowania, ogrom pracy solistów i zespo-
∏ów dopuszczonych przez jury do III etapu.

Na koncercie wystàpili laureaci g∏ów-
nych nagród oraz m∏odzie˝owa orkiestra
Studia Muzycznego. WÊród licznie zgro-
madzonych s∏uchaczy byli przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych powiatu i gmin,

animatorzy ˝ycia kulturalnego, a tak˝e
Teresa Wi∏komirska (trzecia z lewej –
fot. 1), która w krótkim wystàpieniu po-
dzieli∏a si´ swoimi niepokojami i troskà
o m∏ode pokolenie. JednoczeÊnie wyrazi∏a

w wzruszajàcych s∏owach swojà radoÊç
i goràce przekonanie, ˝e m∏odzie˝, która
uczestniczy∏a w konkursie posiada tak wie-
le wra˝liwoÊci, ciekawych zainteresowaƒ
i pasji poprzez bliski kontakt ze sztukà, ˝e
ze spokojem mo˝na patrzeç w przysz∏oÊç.

Na zakoƒczenie Ewa D˝yga podzi´ko-
wa∏a tym wszystkim, dzi´ki którym kon-
kurs móg∏ si´ odbyç: Dyrekcji Szko∏y Pod-
stawowej oraz W∏adzom Gminy i Powia-
tu. Szczególne podzi´kowanie zosta∏o
skierowane do Filharmonii Narodowej na
r´ce dyrektora Wojciecha Nowaka, oraz
Teatru Wielkiego Opery Narodowej na r´-
ce dyrektora Jerzego Bojara – sponsorów
XI Powiatowego Konkursu Muzycznego
Stare Babice 2003. Mariusz D˝yga

Rozpoczà∏ si´ se-
zon w´dkarski.
Cz∏onkowie Ko∏a
W´dkarskiego dzia-
∏ajàcego przy klubie
LKS „Naprzód“ Zie-
lonki wyznaczyli so-
bie 1 maja spotka-
nie na pierwszych
zawodach. Przy bar-

dzo wietrznej, nie sprzyjajàcej ∏owieniu ryb
pogodzie, 50 zawodników przystàpi∏o do
rywalizacji. OczywiÊcie nie zdobywanie
laurów by∏o najwa˝niejsze. Wspólna wy-
miana doÊwiadczeƒ, towarzyskie poga-

w´dki, mi∏e sp´dzenie wolnego czasu by∏y
g∏ównymi powodami tak licznej frekwen-
cji. Ale zawody nie-
rozerwalnie zwiàza-
ne sà z wspó∏za-
wodnictwem, dlate-
go z dziennikarskie-
go obowiàzku po-
daj´ lokaty: pierw-
sze miejsce zdoby∏
Kazimierz Czar-
necki (na zdj. z le-
wej) z wynikiem
4,95 kg ryb, drugie
Zdzis∏aw Kajak

4,45 kg, a trzecie Marek Brzemiƒski
4,20 kg. Zwyci´scy otrzymali pamiàtkowe
statuetki oraz nagrody rzeczowe w posta-
ci sprz´tu w´dkarskiego.

Rybka wiatru nie lubi...

W sali koncertowej im. Kazimierza Wi∏ko-
mirskiego Szko∏y Podstawowej w Starych Babi-
cach odby∏ si´ wernisa˝ malarstwa i tkaniny
Elizy Stokowskiej. Oprócz spotkania z artystkà
i tradycyjnej lampki wina, zaprezentowany zo-
sta∏, specjalnie na t´ okazj´ przygotowany,
program poetycko–muzyczny pt. „W pracow-
ni malarza wiosnà...“. Z∏o˝y∏y si´ na niego
m.in. poezje Zbigniewa Herberta, Marii Pawli-
kowskiej–Jasnorzewskiej i utwory Franciszka

Schuberta, Henryka Wieniawskiego i Sergiusza
Rachmaninowa. W koncercie udzia∏ wzi´li Da-
nuta P∏ocka – Êpiew i recytacja, Mariusz D˝yga
– skrzypce i Ewa Pelwecka – fortepian.

TwórczoÊç Elizy Stokowskiej (na zdj´ciu
z kwiatami) obejmowa∏a malarstwo akwarelo-
we i tkaniny, do których inspiracjà sta∏y si´ sta-
re ornaty, które odkry∏a podczas jednej z wielu
swych podró˝y w muzeum Certesa di San
Martino w Neapolu. Jest to jedyny przyk∏ad ta-
kiej twórczoÊci w Polsce. Aplikacje na tkani-
nach tworzà niepowtarzalne kompozycje, pej-
za˝e, portrety, bukiety kwiatów. Eliza Stokow-
ska – absolwentka ASP w Warszawie w klasie
s∏ynnego malarza – kolorysty Artura Na-
chta–Samborskiego, wielokrotnie przedsta-
wia∏a swoje prace na licznych wystawach
w kraju i za granicà. Jej mansardowa pracow-
nia na warszawskiej Starówce, która sta∏a si´
inspiracjà do koncertu, doczeka∏a si´ tak˝e
opisu w „Czytadle“ Tadeusza Konwickiego.
Wernisa˝ by∏ prawdziwà ucztà dla wielbicieli
prac artystki. Licznie zgromadzona publicz-
noÊç nagrodzi∏a Panià Eliz´ oklaskami i kwiata-
mi, których zapach d∏ugo jeszcze unosi∏ si´ na
szkolnych korytarzach. Teresa Zab∏ocka

Min´∏o ju˝ siedem lat
odkàd w kalendarzu gmin-
nych imprez pojawi∏ si´
Przeglàd Zespo∏ów Tanecz-
nych. Tegoroczna impreza,
siódma z kolei odby∏a si´
16 maja br. w Przedszkolu
w Starych Babicach. Przyby-
∏y zespo∏y z terenu gminy,
reprezentujàce paƒstwowe
szko∏y i przedszkola. Grupy
taneczne uczestniczàce
w przeglàdzie zaprezento-

wa∏y taneczny dorobek mijajàcego roku
szkolnego. By∏y to m.in.: taƒce ludowe, re-
gionalne, narodowe i nowoczesne. Ocenia-
no zgodnoÊç taƒca z muzykà, choreografi´,
kompozycj´ scenicznà, technik´ oraz ko-
stiumy. Jury w myÊl regu∏y przeglàdu posta-
nowi∏o nagrodziç wyró˝nieniami wszyst-
kich uczestników w postaci jednej nagrody
dla zespo∏u. Poziom by∏ bardzo wyrównany
i wszystkie dzieci potafi∏y si´ wspaniale za-
prezentowaç. Nagrody ufundowane przez
Rad´ Gminy Stare Babice by∏y dla tancerzy
i ich opiekunów mi∏ym podzi´kowaniem za
popularyzacj´ taƒca w gminnych placów-
kach oÊwiatowych i kontynuacj´ babickiej
tradycji. Ma∏gorzata Siekierska

Koncert Laureatów

ByliÊmy naByliÊmy na

wernisa˝wernisa˝uu

O taƒcach w Przedszkolu

fot. 1

fot. 2

2 maja uczczono w Gimnazjum w Koczar-
gach Starych rocznic´ Konstytucji 3 Maja. M∏o-
dzie˝ przygotowa∏a przedstawienie teatralne, za-
proszono tak˝e kwartet smyczkowy – „Royal
String Quartet“. Spektakl przedstawiony przez
szkolne ko∏o teatralne prowadzone przez Bogu-
s∏aw´ Kuncewicz zosta∏ bardzo dobrze przyj´ty
przez zgromadzonà publicznoÊç. W sztuce uda∏o
si´ po mistrzowsku po∏àczyç elementy wspó∏cze-
snoÊci z retrospekcjami na temat historycznych
wydarzeƒ. Miarà powodzenia by∏a cisza na sali
i rz´siste brawa na koniec spektaklu. Nast´pnie
kwartet smyczkowy zagra∏ Koncert Stanis∏awa
Moniuszki. Po raz pierwszy wystàpi∏ publicznie
chór gimnazjalny pod dyrekcjà Ewy Laskowskiej. 

– StaraliÊmy si´ znaleêç nowà formu∏´ tego
Êwi´ta – powiedzia∏ dyr. gimnazjum Piotr Szczep-
kowski. – Obchody 3 Maja wysz∏y poza ramy
szko∏y i sta∏y si´ gminnym Êwi´tem, nale˝y tylko
˝a∏owaç, ˝e spotka∏y si´ z ma∏ym zainteresowa-
niem mieszkaƒców. m.

UczciliÊmy
Konstytucj´
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