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MIESI¢CZNIK GMINNY

CZERWIEC/LIPIEC 2004

Mistrz Âwiata
w Borz´cinie

W numerze:

Po raz szósty w Z∏otej Setce

Ok∏adka

lokalny w latach
2001-2003”
i kolejny zaszczytny tytu∏
Mistrza Zrów“
nowa˝onego
Rozwoju”.
- Cieszy mnie
to, ˝e mog´ poinformowaç
mieszkaƒców
naszej gminy,
i˝ znaleêliÊmy si´ ju˝ po raz szósty w najbardziej presti˝owym rankingu samorzàdów w Polsce. Takich gmin w kraju jest
tylko 29 na blisko 2,5 tys. samorzàdów.
Podstawà tego rankingu sà inwestycje
w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca jest to zatem nasz wspólny sukces - powiedzia∏ wójt Krzysztof Turek.
∏p.

Maciej Skupiƒski -Mistrz Âwiata
w boksie tajskim uczy w Borz´cinie.
2 St. Babice po raz kolejny
wÊród najlepszych gmin.
Nauczycielka z Koczarg
otrzyma∏a odznaczenie.
Zasi∏ki wyp∏acono na czas.
Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu
3 Radny ca∏ej gminy - rozmowa
ze Stanis∏awem Karpiƒskim.
I wreszcie wakacje - par´ s∏ów
o minionym roku szkolnym.
5 Z sesji rady gminy
- tym razem o dwóch sesjach.
6 Nowy radny dzi´kuje Wyborcom.
7 Komunie, nowy koÊció∏,
nabo˝eƒstwa...
8 Z rodzinà na piknik,
Integrujmy si´ - wieÊci z Borz´cina.
9 Dziwny jest ten Êwiat
- gminny przeglàd chórów.
Lubimy konkursy.

Nasza gmina znalaz∏a si´ po raz kolejny wÊród najlepszych polskich samorzàdów. Uroczyste rozstrzygni´cie rankingu Rzeczpospolitej” i Centrum Badaƒ
“
Regionalnych odby∏o si´ we wtorek 6 lipca br. Wójt Krzysztof Turek otrzyma∏ w
redakcji Rzeczpospolitej” dyplom po“
twierdzajàcy naszà pozycj´ wÊród najlepszych w uznaniu za inwestycje w rozwój
“

Nauczycielka na medal

Temat miesiàca
10 Dzieƒ Dziecka
- to ju˝ prawdziwie gminne Êwi´to.
Bezpieczna gmina
12 Tragedia na drodze
- czy zawini∏a szybkoÊç?
Tràba powietrzna
- w pobli˝u by∏o niebezpiecznie.
13 Latem Ostro˝nie
- troch´ o po˝arach w lasach.
Diler narkotyków uj´ty.
Mieszkaƒcy naszej gminy
14 Teatr Rodziców
- w babickim przedszkolu
znów by∏o wspaniale.
15 Listy do redakcji - o Klaudynie
pisze Mariusz D˝yga.
Nad morze w 45 minut?
Koncert muzyki chrzeÊcijaƒskiej.
Sport
16 Mistrz Âwiata w Borz´cinie.
- Muay Thai hartuje cia∏o i ducha...
17 Statuetki dla najlepszych
- w St. Babicach.
Troch´ o sporcie
- refleksje prezesa H. Kuncewicza.
18 I Gminny Bieg Prze∏ajowy.
19 Zmiany w KRUS-ie
20 Og∏oszenia.
W Gazecie Babickiej og∏aszaç si´ warto!
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25 maja 2004 r. z inicjatywy Mazowieckiego Zarzàdu Okr´gowego PCK
Wanda WiÊniewska - nauczyciel biologii
Gimnazjum w Koczargach Starych, za
swojà wieloletnià, szkolnà dzia∏alnoÊç
charytatywnà, zosta∏a uhonorowana od-

znaczeniem paƒstwowym - Bràzowym
Krzy˝em Zas∏ugi.
Pani Wanda od kilku lat jest opiekunem
Szkolnego Ko∏a PCK. Z jej inicjatywy m∏odzie˝ uczy si´ obdarzaç dobrocià innych.
Uczniowie gimnazjum corocznie biorà
udzia∏ w wielu akcjach, m.in. Góra Gro“
sza”, UÊmiechnij si´ z PCK” oraz
“
w przedÊwiàtecznych zbiórkach s∏odyczy
dla najubo˝szych dzieci. Mi∏o nam, ˝e
wysi∏ki Pani Wandy WiÊniewskiej zosta∏y
dostrze˝one. JesteÊmy dumni z naszej
kole˝anki i czujemy si´ zaszczyceni pracujàc z Nià.
W imieniu Grona Pedagogicznego Dyrektor Gimnazjum Piotr Szczepkowski

Do gminy po zasi∏ki
Ustawa o Êwiadczeniach rodzinnych
z dn. 28 listopada 2003 zmieni∏a zasady
przyznawania i wyp∏acania zasi∏ków ∏àczàc
Êwiadczenia rodzinne przyznawane przez
ró˝ne instytucje w jeden system. Obecnie
wyp∏aca je gmina, która jest aktualnie w∏aÊciwym organem do realizacji tych zadaƒ.
W wielu gminach Polski dosz∏o do opóênieƒ zwiàzanych z wyp∏atami zasi∏ków, co
budzi∏o zrozumia∏e protesty osób, które
przysz∏y po pieniàdze. U nas jednak dzi´ki
zaanga˝owaniu 6 osób z Gminnego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej i ich dodatkowej pracy (po godzinach) wyp∏acanie zasi∏ków w maju i czerwcu odby∏o si´ sprawnie

i w terminie. Warto dodaç, ˝e oficjalnie
do realizacji Êwiadczeƒ rodzinnych utworzono w gminie jednoosobowe stanowisko pracy. Obejmuje ona: zbieranie i opracowywanie odpowiedniej dokumentacji,
przyznanie nale˝nych zasi∏ków, wydanie
decyzji administracyjnej oraz wyp∏at´ kwoty przyznanych Êwiadczeƒ.
Wyp∏aty odbywajà si´ w dn. 13-15
ka˝dego miesiàca w oddziale banku znajdujàcym si´ w budynku Urz´du Gminy.
Do 15 czerwca wyp∏acono 170 zasi∏ków
rodzinnych, 28 zasi∏ków piel´gnacyjnych
i 12 Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych.
Alicja Napurka
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Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

RADNY CA¸EJ GMINY...
Stanis∏aw Karpiƒski jest Przewodniczàcym Gminnej Komisji
Gospodarczo - Finansowej. Funkcj´ radnego pe∏ni ju˝ drugà kadencj´. Reprezentuje wyborców okr´gu Zielonki Parcele.
Od ponad 30 lat zajmuje si´ tworzeniem nowych odmian warzyw i kwiatów. Pracuje jako naczelny hodowca genetyk
w firmie “Plantico” Zielonki. Znany jest z odwa˝nych poglàdów.
- Jakie sprawy Pana zdaniem wymagajà najpilniejszego rozwiàzania
w gminie?
- Jako radny interesuj´ si´ ca∏à gminà,
ka˝da sprawa jest wa˝na. Od lat walczymy
o to, ˝eby w gminie powsta∏ wreszcie budynek poczty z prawdziwego zdarzenia. Barak, w którym obecnie mieÊci si´ Urzàd
Pocztowy, to istna kompromitacja. Nie jest
to nasze zadanie, ale Poczty Polskiej, która
jest przecie˝ monopolistà i dysponuje
ogromnym kapita∏em, ale nie dba o nas.
Wójt i Rada Gminy bez przerwy monitujà
w tej sprawie, jest nawet wyznaczony teren
pod budow´ poczty. Ale pytanie: kiedy? nadal pozostaje bez odpowiedzi.
Kolejnym ogromnym zadaniem jest modernizacja ul. Warszawskiej, która le˝y w gestii Mazowieckiego Zarzàdu Dróg Wojewódzkich. Od lat zabiegam o popraw´ stanu chodników w gminie. Tam, gdzie by∏o to
mo˝liwe, budowaliÊmy je odcinkami, np.
w Koczargach czy Wojcieszynie. Ale sytuacja
na drodze nr 580, a zw∏aszcza na odcinku
od Warszawy do Zielonek jest tragiczna.

W ostatnich latach wzmóg∏ si´ ruch pojazdów i ciàgle dochodzi tam do wypadków.
MZDW obiecuje, ˝e do 2006 r. ulica ta ma
byç zmodernizowana.
W zwiàzku z tym, ˝e czekaliÊmy na decyzj´ województwa dotyczàcà modernizacji, mamy straszne zaniedbania je˝eli chodzi
o kanalizacj´ na ul. Warszawskiej, bo nie
mogliÊmy swobodnie pracowaç na drodze
wojewódzkiej. W rezultacie najwa˝niejsza
trasa w gminie jest pozbawiona podstawowego medium. MZDW nie zgodzi si´, aby
po∏o˝yç rury w Êrodku ulicy, trzeba zatem
poprowadziç je po terenach w∏asnych
mieszkaƒców i tu si´ zaczyna problem, bo
jedni zgadzajà si´ na rozkopanie ogródków
inni nie. Ostatnio pojawi∏a si´ koncepcja, by
kanalizacja przebiega∏a poza budynkami po
polach. Konieczne te˝ b´dzie poprowadzenie dwóch nitek kanalizacji, po obu stronach ulicy.
Pilnej modernizacji wymagajà te˝ nasze
drogi gminne, których wi´kszoÊç stanowià
drogi gruntowe lub utwardzone kruszywem.

I WRESZCIE WAKACJE!

113 szóstoklasistów w St. Babicach zakoƒczy∏o podstawówk´. Ârednià ocen powy˝ej 5,0 osiàgn´∏o 35 uczniów, Êrednià
4,75 - 67 osób- wszyscy zatem otrzymajà
Êwiadectwa z wyró˝nieniem. WÊród najlepszych uczniów znaleêli si´: Karolina Paszkowska -5,44, Kajetan Dutka - 5,37, Dominika Âliwiƒska - 5,55, Pawe∏ Pytlak - 5,55.
Pawe∏ uzyska∏ tak˝e najlepszy wynik w teÊcie

Jest wiele spraw, ale wszystkiego na raz
nie da si´ za∏atwiç i dlatego musimy dokonywaç wyborów. Wywo∏uje to cz´sto spory
podczas sesji. Ka˝dy z radnych chcia∏by, aby
realizowaç inwestycje najpierw w jego rejonie. Wszyscy jednak muszà zrozumieç, ˝e
pracujemy dla jednej gminy, która ca∏a jest
nasza, niezale˝nie od tego skàd pochodzimy.
- Które z za∏o˝eƒ wyborczych uda∏o
si´ Panu zrealizowaç?
- W poprzedniej kadencji uda∏o mi si´
doprowadziç do utwardzenia t∏uczniem
dróg na osiedlu w Zielonkach, mieszkaƒcy
sà zadowoleni z ich stanu. By∏a to inicjatywa
spo∏eczna, ludzie zobowiàzali si´ p∏aciç po
500 z∏ od posesji na utwardzenie dróg.
Dzi´ki temu odcià˝yliÊmy bud˝et gminy,
a udzia∏ Êrodków spo∏ecznych przyspieszy∏
wykonanie zadania.
ZrobiliÊmy oÊwietlenie na nowej cz´Êci
osiedla Zielonki Parcele, w czym te˝ partycypowali mieszkaƒcy. Nim si´ pobudowali, po∏o˝yli za w∏asne Êrodki kabel oÊwietleniowy,
dokoƒczenie na str. 4

podsumujmy miniony rok

podsumowujàcym
nauk´
w szkole - 39 pkt . Mimo dobrych wyników wymienionej
grupy uczniów ogólne wyniki testu w szkole by∏y nieco gorsze
ni˝ w latach poprzednich.
- Ârednia poni˝ej powiatowej 26 pkt jest sygna∏em dla
nauczycieli i uczniów, ˝e trzeba
wi´cej z siebie daç w przysz∏oÊci.
˚ycz´ zatem nie tylko udanych
wakacji, ale
i podr´czników, które
pozwolà
uczniom utrwaliç wi´cej
wiedzy- powiedzia∏a na
zakoƒczenie roku dyr.
Maria Bocheƒska.
W ZSP w Borz´cinie
Du˝ym do sprawdzianu
na zakoƒczenie roku
przystàpi∏o 57 uczniów,
10 uzyska∏o od 35 do 39
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punktów na 40 mo˝liwych. Najlepsi okazali
si´ Micha∏ LeÊniewski i Grzegorz Bloch - po
39 punktów, Przemys∏aw Mielczarek i Magda Gàsiƒska- 38 pkt. Ogólnie sprawdzian
wypad∏ na podobnym poziomie jak w roku
ubieg∏ym. Uczniowie klas szóstych wypracowali dobrà Êrednià ocen na Êwiadectwach
ukoƒczenia szko∏y- 11 osób uzyska∏o Êrednià powy˝ej 5,0, a najlepszym uczniem i absolwentem roku zosta∏ Micha∏ LeÊniewski ze
dokoƒczenie na str. 9
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gmina sfinansowa∏a postawienie s∏upów i
instalacj´ lamp. Niektórzy krytykujà, ˝e Zielonki sà tak rozÊwietlone. W tym roku uda∏o mi si´ doÊwietliç cz´Êç dojazdowà do
osiedla, stawiajàc trzy lampy tam, gdzie dotychczas by∏o ciemno. Walczy∏em o to kilka
lat. Powstaje chodnik przy ul. Po∏udniowej,
która jest bardzo niebezpieczna dla pieszych, zaroÊni´ta i wàska.
- Co jeszcze chcia∏by Pan zrobiç dla
swojego rejonu?
- Nadal zabiegam o odwodnienie
ul. Osiedlowej, gdzie po silnych opadach
woda stoi na jezdni. Trzy lata temu posesje
ni˝ej po∏o˝one po intensywnych ulewach
zosta∏y zalane. Podobny problem istnieje
równie˝ na ul. Prostej czy Spokojnej. Zadania te co roku zg∏aszam do bud˝etu gminy,
licz´ na ich realizacj´ w 2004 r. Czekam cierpliwie, bo wiem, ˝e sà wa˝niejsze sprawy.
Od kiedy jestem radnym, walcz´
o chodnik od Babic do Zielonek.
Bardzo by si´ przyda∏a sygnalizacja
Êwietlna przy wyjeêdzie od sklepu Sagina”.
“
To wyjàtkowo niebezpieczne miejsce, by∏o
tam ju˝ kilka Êmiertelnych wypadków.
Mam te˝ do rozwiàzania problem zwiàzany z pracownikami mojego zak∏adu
Plantico”. Ludzie ci nabyli niegdyÊ, zgodnie
“
z uprawnieniami, ogródki przydomowe,
po∏o˝one przy gminnym boisku sportowym. Sprawa dotyczy ok. 60 dzia∏ek o pow.
5 arów ka˝da. W∏aÊciciele oczekujà na zamian´ ich lokalizacji. Z kolei gmina jest bardzo zainteresowana tym terenem, który
chcia∏aby przeznaczyç na sport i rekreacj´.
Mamy wi´c zgodnoÊç interesów obu stron.
Aktualnie w Gminie trwajà dzia∏ania zmierzajàce do uregulowania tej sprawy tak, aby
usatysfakcjonowaç w∏aÊcicieli ogródków.
Zale˝y mi bardzo na tym, ˝eby pracownicy
lub ich dzieci pobudowali tam w∏asne domy.
- Z jakimi sprawami najcz´Êciej
przychodzà do Pana mieszkaƒcy?
- Ludzie przychodzà do mnie z najró˝niejszymi problemami, staram si´ im zawsze
pomóc, w miar´ moich mo˝liwoÊci. ¸atwiej
by∏oby rozwiàzywaç sprawy mieszkaƒców,
gdyby lepiej uk∏ada∏a mi si´ wspó∏praca
z radà so∏eckà. Ubolewam bardzo, ˝e to jest
niemo˝liwe, gdy˝ w ˝aden sposób nie potrafi´ porozumieç si´ z so∏tysem Stanis∏awem Lesiszem. To jest cz∏owiek bardzo zaanga˝owany spo∏ecznie, rano wsiada na rower i obje˝d˝a ca∏à gmin´, wszystkiego doglàda. Ale nie przekazuje konstruktywnych
wskazówek czy sugestii, czym trzeba si´ zajàç i jak to za∏atwiç. Zdobywa si´ jedynie na
bezpardonowà krytyk´ i negacj´ wszystkiego, tak˝e moich dzia∏aƒ. Posuwa si´ do tego, ˝e ubli˝a mi publicznie, na sesjach Rady
Gminy.
Je˝eli jest taka potrzeba, to organizuj´
spotkania z mieszkaƒcami, by opowiedzieç
im, jakie sà zamierzenia i plany wobec naszego rejonu. Ludzie, którzy majà jakiÊ problem, którzy chcà coÊ za∏atwiç, zawsze potrafià do mnie trafiç. Znajdà mnie w pracy
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czy w domu. Np. przy ul. Prostej i Spokojnej
na niewykorzystanej dzia∏ce utworzy∏o si´
stawisko, które zalewa∏o dzia∏ki. Mieszkaƒcy
zaprosili mnie, pokazali to miejsce, napisali
równie˝ petycj´, którà popar∏em i prawdopodobnie sprawa ta zostanie rozwiàzana.
- Czym zajmuje si´ obecnie Komisja
Gospodarczo - Finansowa, której Pan
przewodniczy?
- Najwa˝niejszym zagadnieniem wokó∏
którego ogniskujà si´ obecnie jej dzia∏ania
jest przygotowanie planu rozwoju gminy
do roku 2013. Pos∏u˝y on jako podstawa
do skorzystania ze Êrodków unijnych przeznaczonych na inwestycje. Jest to dokument bardziej szczegó∏owy ni˝ Strategia Rozwoju Gminy, bo UE stawia ÊciÊle okreÊlone
wymogi. Dokument ten opracujà fachowcy,
zaÊ zadaniem komisji b´dzie zaopiniowanie
go, wybór zadaƒ i ustalenie kolejnoÊci ich
realizacji. Jedynie wtedy mamy szans´
na uruchomienie Êrodków finansowych na
niektóre inwestycje. Mamy niewiele czasu,
bo tylko do sierpnia, czekajà nas zatem pracowite wakacje. To jest w tej chwili najwa˝niejsze zadanie, które nie wynika nawet
z planów pracy Komisji ustalanych na br.,
lecz pojawi∏o si´ jako wymóg sytuacji - akcesji Polski do UE.
Musimy te˝ zajàç si´ rozwiàzaniem w´z∏a komunikacyjnego ul. Lazurowej, Górczewskiej i Warszawskiej. Gmina partycypuje w∏asnymi Êrodkami, aby z racji poszerzenia modernizowanej ul. Górczewskiej by∏
szerszy wjazd w ul. Warszawskà, czyli do
naszej gminy. To jest wa˝ne zadanie, bo sytuacja przy wjeêdzie do stolicy robi si´ coraz
trudniejsza i tworzà si´ tam korki.
- Przystàpienie Polski do UE nadal
wzbudza kontrowersje. Jak Pana zdaniem wp∏ynie ono na przysz∏oÊç naszej
gminy?
- W zwiàzku z przystàpieniem kraju
do Unii, Rad´ czeka bardzo du˝o nowych
zadaƒ, ale wed∏ug mnie b´dà to korzystne
dzia∏ania dla Gminy. Otwierajà si´ przed nami ogromne mo˝liwoÊci finansowe, gdy˝
beneficjentem Êrodków strukturalnych b´dà
samorzàdy. PowiniÊmy umiej´tnie wykorzystaç jej przychylnoÊç, aby prze∏o˝y∏a si´
na korzyÊci materialne dla naszej Gminy.
OczywiÊcie pieni´dzy nie dostaniemy w prezencie. Musimy zaanga˝owaç równie˝ w∏asne Êrodki. Gmina stanie przed problemem
opracowania dok∏adnych projektów inwestycji, tak, by zosta∏y one zaakceptowane
przez organy administracji unijnej, a wtedy
b´dzie szansa na dofinansowanie do 75 %
inwestycji. Dotyczy to szczególnie zadaƒ w
zakresie ochrony Êrodowiska, a zatem: kanalizacji, budowy wodociàgów, rozbudowy
oczyszczalni Êcieków itp. Aby Unia przyzna∏a dofinansowanie, wszystko musi si´ zgadzaç co do przys∏owiowego grosza, a dok∏adniej mówiàc, co do euro.
- Czy zechcia∏by Pan porównaç prace obecnej i poprzedniej kadencji Rady
Gminy?
- Obie kadencje bardzo si´ ró˝nià, je˝eli
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chodzi o przebieg pracy Rady. W moim
przekonaniu, poprzednia by∏a bardziej
sprawna, obiektywna, pracowa∏a inaczej efektywniej. Dzi´ki temu wi´cej uda∏o si´
wtedy zrobiç. Sytuacja ta wynika najprawdopodobniej ze sk∏adu Rady- po∏ow´ stanowià cz∏onkowie poprzedniej, a po∏ow´ nowe osoby. Pojawi∏a si´ te˝, nazwijmy to,
opozycja, inspirowana przez ró˝ne ugrupowania polityczne, g∏ównie LPR. Ta grupa
radnych nie wnosi inicjatyw, nie pomaga
Wójtowi w rozwiàzaniu problemów, ale
czyha na potkni´cia W∏adz czy pozosta∏ych
radnych. Podziwiam i szanuj´ Pana Krzysztofa Turka za jego ci´˝kà prac´. Dziwi´ si´,
˝e Wójt, który zosta∏ wybrany w powszechnych wyborach i zapracowa∏ na szacunek
mieszkaƒców, jest atakowany przez niektórych radnych. Ta kilkuosobowa grupa najch´tniej przypisa∏aby mu dzia∏ania korupcyjne czy inne niezgodne z prawem i dobrem
spo∏ecznoÊci. Wójt jest otwarty na wszystkie
konstruktywne pomys∏y i chce wspó∏pracowaç z Radà. Ale praca musi zmierzaç do
konkretnych rezultatów. A to jest niemo˝liwe w sytuacji, gdy radni zajmujà si´ jednà
sprawà miesiàcami. Np. Komisja Rewizyjna
w ubieg∏ym roku dokona∏a szeregu kontroli
w spó∏ce Eko -Babice i KS “Naprzód” Zielonki. Konsekwencjà jej dzia∏alnoÊci, jak si´
domyÊlam, by∏a kontrola NIK, która sprawdza∏a w∏aÊnie te jednostki, a skoƒczy∏a na
pracy Urz´du Gminy. Czekamy na raport
NIK, ale przypuszczam, ˝e kontrola nie wyka˝e naruszenia prawa.
- Ale radni sà krytykowani nie tylko
przez swych kolegów z Rady...
- Na obrady sesji RG cz´sto przychodzi
grupa sojuszników tej opozycji”. Ludzie ci
“
demonstrujà niech´ç do wi´kszoÊci radnych
i to tych, którzy chcà coÊ zrobiç dobrego dla
Gminy. Padajà zarzuty i obraêliwe sformu∏owania. Uwa˝am, ˝e takie zachowanie jest
haniebne i wprost nie do przyj´cia Sàdz´, ˝e
Przewodniczàcy RG nie powinien wi´cej pozwalaç na takie wybryki. Rozumiem prawa
demokracji i wolnoÊç wypowiedzi- ale po
drugiej stronie sà przecie˝ dobra osobiste
osób pracujàcych jako radni i one równie˝
nie powinny byç naruszane. Mam swoje
zdanie i odwag´ mówiç to, co myÊl´.
Absurdalny jest np. zarzut, ˝e radni na
sesjach nie odzywajà si´, tylko podnoszà r´ce do g∏osowania. Tak w∏aÊnie powinna
przebiegaç sesja, bo ka˝de zagadnienie jest
dok∏adnie opracowywane podczas obrad
poszczególnych komisji. Nie potrafi´ zrozumieç, dlaczego radni, którzy podczas posiedzeƒ komisji zadajà szczegó∏owe pytania
i otrzymujà na nie odpowiedzi od W∏adz
Gminy, powtarzajà swe wàtpliwoÊci podczas sesji. Chyba, ˝e robià to celowo dzia∏ajàc populistycznie czego jedynym efektem
jest marnowanie czasu wielu osób i sianie
spo∏ecznego fermentu.
- Na czym polega praca radnego?
- Jest to trudne i odpowiedzialne zadanie, czasem niewdzi´czne... ale cz´sto przynosi satysfakcj´. To pos∏annictwo s∏u˝enia
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ludziom, którzy nam zaufali i majà prawo
oczekiwaç, ˝e wywià˝emy si´ ze swoich zadaƒ. Mo˝e u˝ywam nieco górnolotnych
s∏ów, ale tak w∏aÊnie postrzegam powinnoÊç radnego. Dlatego te˝ jestem rozczarowany i zdegustowany, gdy wÊród radnych
pojawia si´ “oszo∏omstwo”. Gdy w obradach sesji biorà udzia∏ ludzie sfrustrowani

i wiecznie niezadowoleni, którzy przedk∏adajà swoje prywatne sprawy ponad dobro
ca∏ej gminy. Jestem ciekaw, kto na nich g∏osowa∏ i jakimi argumentami zosta∏ oszukany. Uwa˝am, ˝e osoby te prezentujà niew∏aÊciwe podejÊcie do funkcji radnego,
gdy˝ jesteÊmy tu po to, by dzia∏aç dla dobra
ca∏ej gminy. Dla dobra wszystkich - tak te˝

postrzegam siebie. Mam ogromny szacunek
dla swojego elektoratu, dla mieszkaƒców,
którzy mnie wybrali. Sprawy tego rejonu sà
mi najbli˝sze, musz´ i chc´ reprezentowaç
ludzi, którzy mi zaufali. Wspieram ich
wszystkie inicjatywy, je˝eli tylko sà s∏uszne
i mo˝liwe do realizacji.
Aneta Ko∏aczyƒska

Z SESJI RADY GMINY
XVIII sesja Rady Gminy odby∏a si´
27 maja 2004 r. w dniu ustanowionym
przez sejm Dniem Samorzàdu Teryto“
rialnego”. Z tej okazji Przewodniczàcy Rady Gminy podzi´kowa∏ wójtowi, radnym,
pracownikom samorzàdowym, so∏tysom
i wszystkim dzia∏ajàcym na rzecz samorzàdu
za wysi∏ek, ci´˝kà prac´ i zaanga˝owanie
w rozwiàzywanie codziennych problemów
spo∏ecznoÊci lokalnej.
Jednym z pierwszych punktów obrad
by∏a informacja dotyczàca rozbudowy bazy
PKN ORLEN w MoÊciskach, z uwzgl´dnieniem zakresu zagro˝eƒ dla Êrodowiska naturalnego i bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
oraz zastosowanych w bazie zabezpieczeƒ.
G∏os zabrali zaproszeni przedstawiciele PKN
Orlen: Tomasz Gry˝ewski - Corporate Relations Direktor, Marek Baku∏a - Dyrektor ds.
Logistyki, Wies∏aw Kowalski - Kierownik Regionalnego Dzia∏u Logistyki Wtórnej, Henryk LeÊny - Kierownik Regionalnego Zespo∏u
Prewencji oraz Andrzej Ku˝niewski - Kierownik Bazy. Przekazali oni szczegó∏owe informacje na ten interesujàcy wszystkich temat.
WyjaÊnili m.in., ˝e ich firma mo˝e pochwaliç si´ ze sposobu, w jaki troszczy si´ o bezpieczeƒstwo. Jako jedna z niewielu w Polsce
posiada certyfikat OdpowiedzialnoÊç i tro“
ska o Êrodowisko”, który corocznie przyznaje mi´dzynarodowa organizacja za normy
w zakresie ochrony Êrodowiska. Sà one
wy˝sze ni˝ wymagane w Polsce przepisy
i dostosowane do wymogów stawianych na
rok 2006 przez dyrektywy Unii Europejskiej.
Zapewnili, ˝e w zwiàzku z rozbudowà
i unowoczeÊnianiem bazy przeprowadzono
szereg prac, które dostosowa∏y wymogi
przeciwpo˝arowe, ochrony Êrodowiska
i ochrony mienia do norm europejskich. Mimo wyjaÊnieƒ przedstawicieli Orlenu sprawa rozbudowy bazy paliw nadal budzi kontrowersje. Z sali pada∏o wiele pytaƒ zadawali je m.in.: Jolanta St´pniak- z-ca wójta
gminy i radni Mariusz D˝yga, Stanis∏aw Karpiƒski i Leszek Poborczyk. Nikt z nas nie cieszy si´, ˝e w pobli˝u jego domu zgroma-

dzono tak du˝e iloÊci paliw. Przecie˝ awarie
czasem si´ zdarzajà. Niebezpieczny jest
równie˝ transport prowadzony wielkimi cysternami, które nie mieszczà si´ na naszych
drogach. Spotkania w tej sprawie b´dà kontynuowane.
Nast´pnym punktem obrad by∏o sprawozdanie ze stanu ochrony przeciwpo˝arowej za rok 2003 na terenie gminy, które
przedstawi∏ Gminny Komendant Ochrony
Przeciwpo˝arowej - Micha∏ Starnowski.
Komendant Powiatowy Policji - Jacek Pi∏kowski, przekaza∏ informacj´ o stanie porzàdku i bezpieczeƒstwa na terenie gminy
od 1 stycznia do 20 maja 2004r. Podczas
dyskusji poruszono m.in. problem udzia∏u
Gminy w finansowaniu policji konnej, spraw´ budowy Komendy Powiatowej i ocen´
pracy dzielnicowych.
W dalszej cz´Êci sesji Wójt i Przewodniczàcy Rady Gminy udzielili informacji o dzia∏aniach podejmowanych w okresie mi´dzysesyjnym. Jednymi z ciekawszych zagadnieƒ
by∏y: nawiàzanie kontaktu z Fundacjà “Europa Kobiet - Instytut Europejski”, która
przeprowadzi∏a bezp∏atne szkolenie na temat: Twoja firma w Europie - vademecum
“
przedsi´biorcy”. W dwudniowym szkoleniu
wzi´∏o udzia∏ 11 osób z terenu gminy, prowadzàcych w∏asne firmy. Wójt uczestniczy∏
tak˝e w zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników przedsi´biorstwa
ECO-PARTNERS” Sp. z o.o. Na zgromadze“
niu nadzwyczajnym wi´kszoÊcià g∏osów zosta∏a podj´ta uchwa∏a w sprawie przekazania udzia∏ów m. st. Warszawa przedsi´biorstwu MPO. Wójt Gminy wzià∏ udzia∏ równie˝ w zjeêdzie przedstawicieli Powiatu

W sesji uczestniczyli przedstawiciele Orlenu
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Warszawskiego Zachodniego i Powiatu Tatrzaƒskiego, którego celem by∏o nawiàzanie
bli˝szych kontaktów pomi´dzy powiatami
i gminami tych powiatów. Nasza gmina jako pierwsza nawiàza∏a kontakty z gminà Poronin, ustalane sà szczegó∏y wymiany dzieci
szkolnych w okresie wakacji. Wójt przyjà∏
przedstawicieli Towarzystwa Przyjació∏ KPN,
z którymi omawia∏ plany budowy Êcie˝ek
rowerowych w otoczeniu KPN. Poinformowa∏, ˝e 19 maja zakoƒczy∏y si´ wielomiesi´czne kontrole w EKO-BABICE i w Urz´dzie
Gminy. Obecnie czekamy na dokument
koƒcowy i zalecenia pokontrolne.
Kolejnym punktem obrad by∏o podj´cie
uchwa∏y w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy.
Nast´pnie radni uchwalili odstàpienie
od kontroli Komisji Rewizyjnej wniosków
“
zatwierdzonych uchwa∏à Nr XII/80/03
z dnia 27.XI.2003r. Rady Gminy w sprawie
wykorzystania dotacji gminnej zatwierdzonego Uchwa∏à Nr XV/106/04 z dnia 26 lutego 2004r”. Jak poinformowa∏a Przewodniczàca Komisji, sprawa ta zosta∏a ju˝ skontrolowana przez NIK.
W dalszej kolejnoÊci podj´to uchwa∏y:
w sprawie rozszerzenia zakresu przedmiotu
dzia∏ania Komisji Gospodarczo-Finansowej zajmie si´ ona opracowaniem planu rozwoju lokalnego, koniecznego, je˝eli Gmina
chce aplikowaç o Êrodki unijne a tak˝e
w sprawie zasad budowy przy∏àczy do sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej. Zgodnie
z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie, na mieszkaƒców spada obowiàzek
budowy przy∏àczy.
Nast´pnie zatwierdzono uchwa∏´
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu
180 udzia∏ów m.st. Warszawa w Przedsi´biorstwie ECO-PARTNERS” Sp. z o.o.
“
Ostatnia z podj´tych uchwa∏ dotyczy∏a
zmian w bud˝ecie Gminy w 2004 r. Zmiany
dotyczà zadaƒ zleconych w dziale 751 wydokoƒczenie na str. 6
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bory do Parlamentu Europejskiego, w dziale
801 oÊwiata i wychowanie oraz w dziale
900 gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska.
Interpelacje, zapytania radnych oraz
wolne wnioski zosta∏y zdominowane przez
zagadnienie zwiàzane ze sprzeda˝à domków nauczycielskich.
XIX sesja Rady Gminy odby∏a si´
29 czerwca br. Uczestniczy∏o w niej
15 radnych, czyli pe∏en sk∏ad Rady.
Sesja rozpocz´∏a si´ od przedstawienia
informacji z przebiegu wyborów uzupe∏niajàcych do Rady Gminy w okr´gu wyborczym
Nr 3. Nast´pnie nowy radny - Andrzej Pi´tocha z∏o˝y∏ uroczyste Êlubowanie. Do formu∏y Êlubowania doda∏ Tak mi dopomó˝
“
Bóg”.
Zgodnie z podj´tà w dalszej kolejnoÊci
uchwa∏à, nowy radny do∏àczy∏ do sk∏adu
Komisji Gospodarczo - Finansowej oraz Komisji Ochrony Ârodowiska, Rolnictwa i Bezpieczeƒstwa.
Przewodniczàcy Rady i Wójt Gminy
przedstawili informacj´ o dzia∏aniach podejmowanych w okresie mi´dzysesyjnym.
Do najistotniejszych zagadnieƒ nale˝a∏y:
udzia∏ w kolejnej rozprawie sàdowej przeciwko firmie Aquamex, udzia∏ w naradzie
technicznej w sprawie monitoringu gminy,
narada z urbanistami w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi Blizne ¸aszczyƒskiego. Wójt przekaza∏ równie˝ najwa˝niejsze
informacje z dzia∏alnoÊci referatów Urz´du
Gminy. Poinformowa∏ m.in., ˝e Wojewoda

wyda∏ decyzj´ o ustaleniu lokalizacji Trasy
AK, która ma przebiegaç przez wschodnià
cz´Êç gminy i zosta∏y wykonane prace
wst´pne analityczne do planu miejscowego
terenów przy tej trasie. Zakoƒczona zosta∏a
budowa sieci wodociàgowej we wsi Stanis∏awów, dokonano odbioru i przekazano
wodociàg do eksploatacji. Rozstrzygni´te
zosta∏y przetargi na: ulepszenie dróg gminnych destruktem, na projekt budowlany II
etapu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Âcieków, na docieplenie budynków
Szko∏y Podstawowej w Starych Babicach
oraz na budow´ sieci wodociàgowej
ul. Reymonta we wsi Latchorzew. Odby∏ si´
te˝ przetarg na zbycie trzech niezabudowanych nieruchomoÊci przemys∏owych w Klaudynie
Wójt przekaza∏ równie˝ informacj´ na
temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nast´pnie przedstawi∏ wyniki finansowe
gminnego przedsi´biorstwa komunalnego
Eko - Babice” za I kwarta∏ 2004 r. oraz in“
formacje ze Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spó∏ki za 2003 r.
Kolejnym punktem sesji by∏o podj´cie
uchwa∏y w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego.
W dalszej cz´Êci radni podj´li uchwa∏y:
w sprawie wyra˝enia zgody na zawarcie
porozumienia z Miastem i Gminà O˝arów
Mazowiecki odnoÊnie realizacji inwestycji
Wykonanie oznakowania pionowego, po“
ziomego i progów zwalniajàcych drogi
ul. Wieruchowska”, w sprawie wynagrodzeƒ pracowników zatrudnionych w jed-

nostkach organizacyjnych Gminy i stawek
wynagrodzenia dla pracowników Gminnej
Biblioteki Publicznej. Postanowiono tak˝e
dopomóc w budowie Pomnika Niepodleg∏ej
Rzeczypospolitej Kampinoskiej we wsi Wiersze. Pomoc ta wyniesie 6 tys. z∏.
Kolejnym punktem obrad sesji by∏o
przyj´cie uchwa∏y w sprawie zmian w bud˝ecie gminy w 2004 roku. Zwi´kszono dochody bud˝etowe o 658.103 z∏ i wydatki
o kwot´ 658.103 z∏. Zmian dokonano
w dziale zadania inwestycyjne.
Nast´pnie podj´to uchwa∏´ w sprawie
zaj´cia stanowiska wobec skargi na dzia∏alnoÊç Rady Gminy z∏o˝onej do Wojewody
Mazowieckiego przez E.St. Fija∏kowskich,
B.M. Milczarczyków i A. Rzymkowskà. Rada
nie zgodzi∏a si´ z zarzutami postawionymi
w piÊmie. Ostatnimi punktami obrad XIX sesji Rady Gminy by∏y Interpelacje, zapytania
radnych, odpowiedzi na interpelacje zg∏oszone na poprzedniej sesji oraz wolne wnioski i informacje. W tej cz´Êci m.in. prezes KS
Naprzód” Zielonki, radny Henryk Kunce“
wicz przedstawi∏ informacj´ dotyczàcà osiàgni´ç sportowych zawodników naszej gminy. WÊród poruszanych zagadnieƒ znalaz∏a
si´ równie˝ sprawa skargi Paƒstwa Grabskich na niezgodne z prawem dzia∏ania
Wójta, który odmówi∏ wydania zezwolenia
na sprzeda˝ napojów alkoholowych w ich
lokalu gastronomicznym. Przewodniczàcy
RG poinformowa∏, ˝e spraw´ kieruje
do radcy prawnego w celu wyjaÊnienia, czy
Rada Gminy jest organem w∏aÊciwym
do rozpatrzenia tej kwestii.
Aneta Ko∏aczyƒska

PO WYBORACH
30 maja br. odby∏y si´ wybory
uzupe∏niajàce do Rady Gminy w Starych Babicach, przeprowadzone
w okr´gu wyborczym nr 3, obejmujàcym: Latchorzew, Lubiczów i Babice
Nowe. G∏osowanie odby∏o si´ w jednej komisji wyborczej.
Do g∏osowania uprawnionych by∏o
1.329 osób. Karty do g∏osowania wydano
257 wyborcom. Do g∏osowania oddano
257 kart, w tym 1 kart´ niewa˝nà. Wyborcy oddali 256 g∏osów wa˝nych, nie by-

∏o g∏osów niewa˝nych. Frekwencja w wyborach wynios∏a 19,34%.
Na poszczególne listy kandydatów
i kandydatów z tych list oddano nast´pujàcà liczb´ g∏osów wa˝nych:
Lista nr 1- KWW PROGRES - 52
• Mieczys∏aw Skowroƒski - 52
Lista nr 2 - KWW w Latchorzewie - Osiedle
- 59
• Jerzy Pi´tocha - 59

PODZI¢KOWANIE
Serdecznie dzi´kuj´ Wszystkim
Szanownym
Wyborcom,
którzy
w dniu 30 maja 2004 roku obdarzyli
mnie zaufaniem i oddali g∏os na mojà kandydatur´.
Szczególne podzi´kowania sk∏adam Przewodniczàcemu Komitetu
Wyborczego w Latchorzewie - Osiedle, Panu p∏k. Janowi S∏awiƒskiemu
oraz So∏tysowi Latchorzewa, Panu
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Sylwestrowi Klimkowi.
RównoczeÊnie pragn´ zapewniç,
˝e mandat radnego b´d´ pe∏ni∏ dla
dobra wszystkich mieszkaƒców naszego Okr´gu Wyborczego oraz aktywnie uczestniczy∏ w pracach Samorzàdu Gminy Stare Babice.
Z wyrazami szacunku
Radny - Jerzy Pi´tocha
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Lista nr 3 - KW Samoobrona RP - 15
• Andrzej P∏ywaczewski - 15
Lista nr 4 -KWW z Latchorzewa, Babic
i Lubiczowa - 41
• Arkadiusz Mika - 41
Lista nr 5 - KWW Samorzàdni” - 49
“
• Jerzy LeÊniewski - 49
Lista nr 6 - KWW OÊwiata” - 7
“
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DOM BO˚Y W BLIZNEM

Oba Blizne wraz z Grotami nale˝à
do Parafii pod wezwaniem Objawienia
Paƒskiego. Od 3 lat buduje si´ tu koÊció∏ i
plebani´, jednak inwestycja ta poch∏ania
wiele Êrodków i jeszcze niepr´dko b´dzie
zakoƒczona. Powstanie Êwiàtynia po∏o˝ona
tu˝ przy stawie, która po zakoƒczeniu robót
mo˝e staç si´ kolejnà pere∏kà naszej gminy.
A na razie wierni modlà si´ w drewnianej
kaplicy. Kiedy to si´ zmieni? zapytaliÊmy ks.
proboszcza Kacpra Kisieliƒskiego - Dotknà∏
nas wzrost cen stali i innych materia∏ów budowlanych, dlatego te˝ budowa rozciàga
si´ w czasie. GdybyÊmy mieli wi´cej Êrodków mo˝na by przyspieszyç prace. Na razie
mamy stan surowy koÊcio∏a do tzw. zr´bu.
Przed nami zatem jeszcze wiele pracy. Za-

praszam wszystkich na nasz odpust, który jest zawsze w pierwszà
niedziel´ po 8 wrzeÊnia, na Matki
Boskiej Siewnej. Poprzedza go uroczystoÊç 40 godzinnego nabo˝eƒstwa, która we wrzeÊniu jest okazjà
do spowiedzi na poczàtku nowego
roku szkolnego. Drugi odpust mamy 6 stycznia. JeÊli ktoÊ chcia∏by
wspomóc budow´ KoÊcio∏a Parafialnego to b´dziemy bardzo
wdzi´czni.
Konto budowy koÊcio∏a w Bliznem
PBK S.A. VIII O/W-wa. 74 1060 0076 0000
4042 8018 7516

NIE TYLKO MAJOWE...

10 czerwca spotkaliÊmy wiernych
z parafii w Bliznem na procesji Bo˝ego
Cia∏a. Przygotowano tradycyjnie 4 o∏tarze,
1 naprzeciw by∏ej szko∏y przy ul. KoÊciuszkiprzygotowali go rodzice dzieci komunijnych
i rocznicowych, 2 przy Sienkiewicza- wykonany przez kó∏ka ró˝aƒcowe z Bl. Jasiƒskiego, 3 przy ul. Hubala przy krzy˝u - tam wykazali si´ mieszkaƒcy osiedla Groty, 4 przy figurze Matki Bo˝ej wykonany przez mieszkaƒców Bl. ¸aszczyƒskiego. Trasa precesji liczy∏a prawie 2 km i by∏a jednà z najd∏u˝szych w gminie. Ks. proboszcz dzi´kuje
wszystkim za pomoc przy budowie o∏tarzy,
a szczególnie Teresie Jelonek i Jaros∏awowi
Dziekaƒskiemu.

Przy
drogach naszej gminy
mo˝na spotkaç wiele kapliczek i krzy˝y, pod którymi modlà si´
wierni. Pod
koniec maja
widzieliÊmy
grupk´ paƒ w
Koczargach
Nowych.

MiejscowoÊç ta nale˝y do parafii w Borz´cinie, dlatego te˝ o komentarz poprosiliÊmy
ks. pra∏ata Bogdana Wos∏awskiego.
- ObecnoÊç wiernych przy kapliczkach
zwiàzana jest z wielowiekowà tradycjà nabo˝eƒstw majowych. Kto nie mo˝e przyjÊç
do koÊcio∏a, to modli si´ przy kapliczce, cz´sto wraz z sàsiadami i okolicznymi mieszkaƒcami. Tam Êpiewajà pieÊni maryjne i odmawiajà litani´ loretaƒskà do Matki Bo˝ej.
Te codzienne modlitwy wieczorne wpisane
sà w krajobraz naszej gminy. Czasem trwajà
tak˝e w czerwcu. Pod koniec kwietnia kapliczki sà zawsze odnawiane i przystrajane.

Wos∏awski i o. Krzysztof Pary∏a- misjonarz ze
Stowarzyszenia Misji Afrykaƒskich w Borz´cinie. Przyby∏y tak˝e wychowawczynie klas
drugich. Do przyj´cia Sakramentu Pokuty
i Eucharystii przygotowa∏a dzieci katechetka
Ma∏gorzata Kozaryna. UroczystoÊç pierwszego pe∏nego uczestnictwa we Mszy Âwi´-

tej uÊwietni∏a swojà grà schola parafialna.
Oprawa i odÊwi´tnoÊç tego niezwyk∏ego
dnia bardzo si´ wszystkim podoba∏a, zarówno dzieciom, rodzicom jak i zaproszonym goÊciom.

KOMUNIE ÂWI¢TE cz.II
W niedziel´ 30 maja br. o godz.
9:30 w KoÊciele p.w. Êw. Wincentego
Ferreriusza w Borz´cinie Du˝ym odby∏a
si´ uroczystoÊç Pierwszej Komunii
Âwi´tej. Sakrament Eucharystii przyj´∏o tego dnia po raz pierwszy 57 dzieci. Msz´ Âw.
koncelebrowa∏o dwóch ksi´˝y: ks. Bogdan
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Katechetka Ma∏gorzata Kozaryna.
Fot. Maciej Szemieto
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Z RODZINÑ NA PIKNIK
PoÊwi´ç chwil´ dla rodziny! Pod
takim has∏em up∏ynà∏ w Borz´cinie
festyn zorganizowany 1 czerwca br.
Dzieƒ ten, kojarzony tradycyjnie
ze Êwi´tem dzieci, ze s∏odyczami i festynami dla najm∏odszych, w tym roku poÊwi´cony by∏ ca∏ym rodzinom
naszych uczniów.
Nie zabrak∏o oczywiÊcie atrakcji dla
dzieci. Festyn rozpoczà∏ si´ w hali sportowej, gdzie wr´czono dyplomy i nagrody
za udzia∏ w ró˝nego rodzaju konkursach
organizowanych w ciàgu roku szkolnego.
UroczystoÊç uÊwietni∏ pokaz mody, na którym modelki zaprezentowa∏y w∏asnor´cznie wykonane i przygotowane na zaj´ciach plastycznych barwne kreacje. W tym
czasie m∏odsi uczniowie wzi´li udzia∏
w mi´dzyszkolnej spartakiadzie zorganizowanej tym razem przez szko∏´ w Babicach.
My Wam zapewnimy s∏onko, moc atrak“
cji i muzyki” - zach´ca∏ wierszyk na plakacie. Zaproszenie ca∏ych rodzin spotka∏o si´
z du˝ym zainteresowaniem i ku radoÊci organizatorów boisko szkolne zape∏ni∏o si´
zaopatrzonymi w koce i koszyki piknikowe
rodzinami. Gospodarze zapewnili wiele

atrakcji, które umila∏y goÊciom czas. Hitem
okaza∏ si´ przygotowany w szkolnej sto∏ówce smalec podawany z chlebem i ogórkiem. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a
si´ te˝ kawiarenka, gdzie szóstoklasistki
cz´stowa∏y kawà, herbatà i upieczonymi
przez uczniów ciastami.
Kolejka ustawia∏a si´ przy stoisku,
w którym mo˝na by∏o otrzymaç barwny
i niekonwencjonalny makija˝. Trudnej
sztuce malowania motyli i innych skomplikowanych wzorów na policzkach, czo∏ach
i nosach poÊwi´ci∏y si´ panie Wasiak
i Stawska - Lasota, która zaprezentowa∏a
równie˝ swoje obrazy. Uzdolnieni plastycznie uczestnicy pikniku wzi´li udzia∏
w konkursie plastycznym. Kolorowe dzie∏a
rozweseli∏y szary beton szkolnego boiska.
Niema∏à atrakcjà by∏ wóz stra˝acki
OSP z Borz´cina. Ch∏opcy w zadziwiajàcym tempie, którego nie powstydzi∏by si´
niosàcy pomoc stra˝ak, znaleêli si´ w ka˝dym dost´pnym miejscu wozu. Toczy∏y si´
te˝ fachowe rozmowy na temat sprz´tu
i pracy stra˝y. Podczas gdy jedni oglàdali
wóz stra˝acki, inni obstàpili samochód policyjny. Kandydaci na przysz∏ych policjan-

fot. Pawe∏ Lubelski

tów mogli posiedzieç w radiowozie, og∏osiç klaksonem swojà obecnoÊç i poczuç si´
stró˝ami prawa.
Mi∏oÊnicy pi∏ki no˝nej rozegrali mecze
mi´dzyklasowe. Zwyci´zcami turnieju zostali ch∏opcy z Va. Uzdolnieni muzycznie
goÊcie wzi´li udzia∏ w konkursach. Zmierzyli si´ z polskimi szlagierami, które wybrzmia∏y na wiele g∏osów oraz ze znajomoÊcià Êcie˝ki muzycznej popularnych seriali. Wiele emocji i radoÊci wzbudzi∏a
równie˝ przeja˝d˝ka bryczkà.
Piknik zakoƒczy∏ si´ rodzinnà kolacjà
przy ognisku.
Ewa Czajczyƒska - Mastalerz

INTEGRUJMY SI¢!
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Borz´cinie Du˝ym od kilku ju˝ lat
prowadzona jest klasa integracyjna.
Wychowawczynià tych uczniów jest
pani Aniela Wieczorek, a pomaga jej pedagog specjalny pani Ma∏gorzata Gutte Jesionowska. Trudno przeceniç p∏ynàce
z takiej inicjatywy korzyÊci wychowawcze.
Dzieci niepe∏nosprawne majà szans´ przebywania
i uczenia si´ z rówieÊnikami
w zwyczajnej szkole, co jest dla nich najwi´kszà terapià. Dzieci zdrowe, w sposób
naturalny, uczà si´ wra˝liwoÊci, szacunku,
tolerancji oraz, co bardzo wa˝ne, uczà si´
te˝ pomagaç swoim kolegom w codziennym ˝yciu.
Nasi uczniowie z ogromnym entuzjazmem w∏àczajà si´ w ró˝nego rodzaju imprezy integracyjne. Z du˝ym odzewem
spotka∏a si´ propozycja przygotowania
przez dzieci ozdób wielkanocnych, które
zosta∏y sprzedane na kiermaszu w ramach
Niedzieli Integracyjnej”. Dochód ze
“
sprzeda˝y kolorowych koszyków i imponujàcych palemek przeznaczyliÊmy na
rzecz osób niepe∏nosprawnych z OÊrodka
Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Bliznem Jasiƒskiego.
16 maja uczestniczyliÊmy w Ogólno“
polskim Pikniku Integracyjnym” w Parku
Agrykola w Warszawie. Wszystko rozpocz´∏o si´ integracyjnym marszem spod pomnika Józefa Pi∏sudskiego, Alejami Ujazdowskimi i ulicà Agrykola. W parku czeka-
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∏y na nas liczne atrakcje. Ch∏opcy zainteresowali si´ zawodami sportowymi, wspinaczkà oraz konkursami prowadzonymi
przez policj´ i stra˝ miejskà. Dziewczynki
wybra∏y wspólne taƒce, konkursy piosenki,
malowanie wielkiego obrazu oraz lepienie
garnków. Du˝o radoÊci sprawi∏ dzieciom
kontakt z osobami znanymi z telewizji.
Dziewczynkom uda∏o si´ zdobyç cenne
autografy oraz zrobiç pamiàtkowe zdj´cie
z aktorkà Olgà Boƒczyk.
22 maja byliÊmy na Ulicy Integracyj“
nej” w Warszawie. Spotkanie zorganizowa∏o Katolickie Stowarzyszenie Niepe∏nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
SpotkaliÊmy tam Profesora Ciekawskiego,
Kota Budzika i ÊpiewaliÊmy razem z Joannà Jab∏czyƒskà - gwiazdà serialu Na
“
Wspólnej”. Wzi´liÊmy udzia∏ w zabawach
integracyjnych, konkursach, wspólnym
malowaniu Ulicy Integracyjnej”. By∏y po“
pisy clownów i du˝o Êmiechu. Alicja Starnowska i Karolina Skorupska wykaza∏y
si´ du˝à wiedzà na temat higieny i zdrowego trybu ˝ycia.
Zaj´∏y pierwsze miejsce
w konkursie dotyczàcym profilaktyki zdrowotnej.
Dzieci z Borz´cina nie zabrak∏o te˝ na Rodzinnym
Dniu Dziecka w Bliznem Jasiƒskiego. Nasi uczniowie
wzi´li udzia∏ w licznych kon-
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kursach i zdobyli wiele nagród. Nad policzeniem kaczuszek w wierszu Jana Brzechwy ∏amali sobie g∏owy i starsi i dzieci.
Sylwia Tarsa∏a pierwsza znalaz∏a haczyk”
“
w zadaniu i odkry∏a, ˝e zagadka nie ma
rozwiàzania. Du˝ym zainteresowaniem
cieszy∏y si´ wyÊcigi w workach. Nagrody w
tej konkurencji wybiegali i wyskakali:
Adrianna Kornelak, AdaÊ Horyza, GrzeÊ
Kajak, Karolina Majewska, Marta Rybka
i Ewa Pucha∏a.
Dzieci obejrza∏y wyst´py artystów cyrkowych, pokaz taƒca towarzyskiego, wyst´py swoich rówieÊników, jeêdzi∏y bryczkà i na kucykach, piek∏y kie∏baski przy
ognisku, malowa∏y obrazy i ... buzie. Zabawa by∏a wspania∏a.
Wszystkim Doros∏ym, którzy sprawili
tyle radoÊci naszym milusiƒskim sk∏adamy
serdeczne podzi´kowania.
Teresa Kalinowska
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“

DZIWNY JEST TEN ÂWIAT”

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borz´cinie Du˝ym w dniu 18
czerwca 2004 roku odby∏ si´ II Gminny Przeglàd Chórów Szkolnych.
Wzi´∏y we nim udzia∏ zespo∏y ze Szko∏y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach oraz Szko∏y Podstawowej
im. Armii Krajowej Grupy Kampinos”
“

w Borz´cinie Du˝ym.
Tegoroczny przeglàd poÊwi´cony zosta∏ pami´ci zmar∏ego niedawno piosenkarza i kompozytora Czes∏awa Niemena.
W repertuarze ka˝dego z chórów znalaz∏a
si´ pi´kna piosenka Sen o Warszawie”,
“
a ca∏y koncert zatytu∏owano Dziwny jest
“
ten Êwiat”.

Artystyczni opiekunowie szkolnych zespo∏ów: Ewa D˝yga i Bernard OloÊ mogli
byç zadowoleni z wyst´pów swoich podopiecznych, poniewa˝ uczniowie pi´knie
si´ zaprezentowali, dostarczajàc s∏uchaczom wielu niezapomnianych wra˝eƒ.
Teresa Mazurkiewicz

LUBIMY KONKURSY!
O sukcesach uczniów z Borz´cina pisaliÊmy ju˝ wielokrotnie. Najcz´Êciej gratulowaliÊmy m∏odym sportowcom. Tym
razem wspomnimy o odnoszàcych sukcesy humanistach, matematykach, plastykach, którzy na rozlicznych konkursach rozs∏awiajà imi´ naszej szko∏y.
3 marca odby∏a si´ IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu J´zyka Angielskieg FOX
2004” pod patronatem Instytutu Filologii“ Angielskiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie. Wieloletnie doÊwiadczenie w przeprowadzaniu tego typu konkursów oraz profesjonalna kadra specjalistów zagwarantowa∏y wysoki poziom konkursu. Pomimo wysoko postawionej poprzeczki, zadania znacznie wybiega∏y ponad poziom programu nauczania
w szkole podstawowej. Szóstoklasista Grzegorz Bloch Êwietnie poradzi∏ sobie z testem
i zdoby∏ wyró˝nienie na szczeblu ogólnopolskim.
To du˝y sukces. Cieszy nas te˝ niema∏e zainteresowanie konkursem, poniewa˝ udzia∏
w nim by∏ dodatkowà zach´tà do nauki tego
wa˝nego dziÊ j´zyka i przyczyni∏ si´ do popularyzacji j´zyka angielskiego wÊród naszych
uczniów.
Iwona Jaêwiƒska
W tym roku szkolnym uczniowie naszej
szko∏y zmierzyli si´ te˝ z poezjà oraz z pracà
edytora ilustratora i wydawcy. Wzi´liÊmy
udzia∏ w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu
na Tomik Literacki M∏odych Autorów Mazowieckich Szkó∏ Podstawowych.
Konkurs ten, organizowany przez Szko∏´ Pod-

stawowà w Izabelinie w celu propagowania
wÊród uczniów twórczoÊci literackiej i edytorsko - plastycznej, cieszy si´ wielkim zainteresowaniem. Âwiadczy o tym liczba nadsy∏anych
ksià˝eczek, których w tym roku wp∏yn´∏o ponad cztery tysiàce! Tomiki by∏y oceniane
w dwóch kategoriach wiekowych - klasy I - III
i klasy IV - VI. Jury bra∏o pod uwag´ poziom literacki tekstów zawartych w tomiku, atrakcyjnoÊç i adekwatnoÊç tytu∏u, estetyk´ i starannoÊç wykonania oraz pomys∏owoÊç edytorsko
- plastycznà. Wszystkie tomiki musia∏y zawieraç utwory o tematyce przyrodniczej.
WÊród nagrodzonych i wyró˝nionych ksià˝ek
znalaz∏y si´ prace naszych uczniów. Gratulujemy Adriannie Krysiak i Agatce Zalewskiej z klasy II c, Kasi Mielczarek z klasy V b, Patrycji Puchale i Adrianowi Adamczykowi z klasy VI b.
JesteÊmy dumni z naszych m∏odych twórców
i ˝yczymy im sukcesów w kolejnych konkursach.
Ma∏gorzata Koz∏owska
Udzia∏ w konkursach matematycznych
sta∏ si´ ju˝ w naszej szkole tradycjà. Jak zwykle spotkaliÊmy si´ z du˝ym zainteresowaniem
ze strony uczniów i jak co roku umys∏y Êcis∏e”
“
odnios∏y sukcesy.
Uczniowie wzi´li udzia∏ w Mi´dzynarodowym
Konkursie KANGUR” organizowanym w Polsce przez “Wydzia∏ Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.
Wyró˝nienie w kategorii Maluch” otrzyma∏a
“
Magdalena Krakowiak - uczennica
klasy IV a,
natomiast w kategorii “Benjamin” Magdalena
Gàsiƒska z klasy VI b.

W Mi´dzyszkolnym Konkursie Ma∏y Pita“ I miejsce
goras”, w kategorii klas czwartych,
zaj´∏a Sylwia Tarsa∏a z klasy IV a, na trzecim
miejscu uplasowa∏ si´ Kacper Kwiatkowski
z klasy IV b. Micha∏ Siek z klasy IV a otrzyma∏
wyró˝nienie.
WÊród dzieci starszych - w kategorii klas
szóstych - II miejsce zajà∏ Patryk Cienkusz z klasy VI b, III miejsce przypad∏o w udziale Przemys∏awowi Mielczarkowi z klasy VI b.
Janina Âwiàtek
Konkursom
i
przygotowaniom
do nich poÊwi´ca si´ te˝ czas sp´dzany
w szkolnej Êwietlicy. Uczniowie ch´tnie biorà udzia∏ w ró˝nego rodzaju konkursach plastycznych.
Prace o tematyce historycznej pojecha∏y
na konkurs Familia Czartoryskich” zorganizowany przez“Dom Kultury w Falenicy. Wyró˝niono prace wykonane przez King´ Owczarek,
Ani´ Dziewulskà, Kamila Oracza i Cezarego
Ostrowskiego.
Pi´kny puchar i I miejsce w III edycji konkursu ekologicznego O czystoÊç wód” zorga“ Zwiàzek W´dkarski w
nizowanego przez Polski
Warszawie zdoby∏a Sylwia Kazimierska. Wyró˝niono prace Agaty Go∏aszewskiej i Ady Krysiak.
Wyró˝nienie w zorganizowanym przez
gmin´ Izabelin i Muzeum Etnograficzne konkursie Szopka Mazowiecka” zdoby∏ Pawe∏
Oracz. “
Ewa Urnia˝ - Szymaƒska

I WRESZCIE WAKACJE!
dokoƒczenie ze str. 3

Êrednià ocen 5,4.
Jak dowiedzieliÊmy si´ w Gimnazjum
w Koczargach Starych nasza m∏odzie˝ osiàgn´∏a zadawalajàce wyniki na egzaminie
gimnazjalnym. W cz´Êci humanistycznej
osiàgni´to wynik 29,01 pkt. przy powiatowym 29,08 oraz w matematyczno-przyrodniczej 26,83 pkt, w powiecie 24,75 pkt.

W ka˝dej z cz´Êci uczeƒ móg∏ zdobyç maksymalnie 50 punktów. - Nie mamy porównania z rezultatami w województwie, nie sà
opublikowane. Szczegó∏owy raport zostanie opublikowany prze OKE w sierpniu. My
równie˝ nie jesteÊmy jeszcze przygotowani
do pe∏nej ich interpretacji, choç nie kryjemy
zadowolenia z ich wysokoÊci. Najwy˝szy
wynik - 91 pkt z obu cz´Êci uzyska∏a Paulina

Bo˝yk, uczennica klasy III b- powiedzia∏ dyr.
Piotr Szczepkowski
Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy, nawet tym, którym w minionym
roku szkolnym powiod∏o si´ nieco gorzej.
Za rok b´dzie lepiej - trzymamy za Was kciuki. ˚yczymy udanych wakacji!
m∏.

ZAPRASZAMY NA FESTYN
W dn. 14 i 15 sierpnia br. odb´dzie si´ Wielki Festyn STARE BABICE 2004 w Zielonkach.
Pierwszego dnia od godz. 10.00 b´dziemy mogli oglàdaç zawody w skokach konnych
przez przeszkody, a drugiego wyst´py artystyczne gwiazd estrady.
GAZETA BABICKA nr 6/7 (91/92)
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Rodzinny

Dz

Wszystkie dzieci nasze sà - Êpiewa∏a kiedyÊ Majka Je˝owska. Przes∏anie tej piosenki czu∏o si´
zorganizowano II Integracyjny Dzieƒ Dziecka. Niepe∏nosprawni bawili si´ ze sprawnymi, dor

Zacz´∏o si´ jak przed rokiem,
od oficjalnego powitania goÊci przez
Jolant´ St´pniak - zast´pc´ wójta
gminy. Koncertowa∏a Orkiestra M∏odzie˝owa pod dyrekcjà Mariusza D˝yga, wystàpi∏ tak˝e dzieci´cy zespó∏
taneczny. Przeprowadzono równie˝
liczne konkursy, a ca∏oÊcià zawiadowa∏ Andrzej Krauze ze S∏upska, który
prowadzàc wspania∏à konferansjerk´
wciàgnà∏ do wspólnej zabawy dzieci
i rodziców.
Niezwyk∏à niespodziankà dla wszystkich by∏ wyst´p artystów cyrkowych z olsztyƒskiego duetu Marsso”. Cyrkowcy przy“
wieêli ze sobà dwa pytony tygrysie (jeden
mia∏ ponad 2,5 m, drugi nieco mniej), tresowanego pieska i kogutka. - Fajnie by∏oby mieç jeszcze s∏onia, ale jak go przewoziç- powiedzieli.
Powiew wielkiej sztuki wprowadzi∏a
para taneczna. Partnerka porusza∏a si´ na
wózku inwalidzkim. PodziwialiÊmy zgranie
tancerzy i ich wspania∏e wyczucie rytmu.
Nic dziwnego. Jak si´ za chwil´ okaza∏o,

byli to wicemistrzowie Êwiata w taƒcach
latynoamerykaƒskich - Iwona Wydra
i Marcin B∏a˝ejewski. Ich obecnoÊç w Bliznem zawdzi´czamy ks. Jurczukowi , który zaprosi∏ mistrzów do naszej gminy. Tego dnia do OÊrodka przyby∏o wi´cej osób
zaprzyjaênionych z tà placówkà, równie˝
policjanci i stra˝acy. Bez przesady mo˝emy
powiedzieç, ˝e Dzieƒ Dziecka sta∏ si´ ju˝
nieficialnym Êwi´tem OÊrodka w Bliznem.
Âwi´tem radosnym i nie wymuszonym,
podczas którego spotykajà si´ przyjaciele.
- W tym roku do organizacji Dnia Dziecka
w∏àczy∏y si´ wszystkie placówki edukacyjne gminy- powiedzia∏a Anna Dobrowolska- dyr. OÊrodka. Sà tu przedstawiciele SP
w St. Babicach, ZSP z Borz´cina, m∏odzie˝
z Gimnazjum w Koczargach, a tak˝e dzieci z TPD. Wszyscy coÊ robià, organizujà gry
plenerowe i konkursy dla najm∏odszych.
StaraliÊmy si´ przygotowaç coÊ mi∏ego dla
dzieci w ró˝nym wieku - maluchy mogà
zatem poszaleç wÊród kolorowych pi∏eczek i w nadmuchiwanych zamkach,
a starsi na poziomym bungee. Jest tak˝e

Organizatorzy: Urzàd Gminy Stare Babice, Zespó∏ d/s Promocji Zdrowia, OÊrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem Jasiƒskiego, Gminna Komi
bicki - AUGUSTO - DÑBROWA” , Marian Szcz´sny - Cukiernia MARKIZA”, Grzegorz i Daniel Dàbrowscy Zak∏ad Cukierniczo-Piekarniczy, Janusz Wójcik,
“
“

10

GAZETA BABICKA nr 6/7 (91/92)

zieƒ

Dziecka

´ 29 maja w Bliznem Jasiƒskiego, gdzie na terenie OÊrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego
roÊli z dzieçmi. Pogoda dopisa∏a, a organizatorzy przygotowali moc atrakcji i niespodzianek.

wiele konkursów i gier sprawnoÊciowych jak chocia˝by turniej ringo, które przygotowaliÊmy dla
starszych dzieci
i doros∏ych. Chcia∏abym, aby
ten dzieƒ by∏ zawsze radosny
dla wszystkichpowiedzia∏a dyr.
Dobrowolska.
Równie˝
i my zauwazyliÊmy wiele osób,
które tego dnia
postanowi∏y
bezinteresownie
pracowaç dla innych. By∏y to
m.in.
panie
z Grupy Wsparcia Jutrzenka” i pracownicy Gminnego
“
Zespo∏u ds. Promocji Zdrowia. Ale najbardziej cieszy∏o nas zaanga˝owanie m∏odzie˝y, która jako wolontariat opiekowa∏a

si´ najm∏odszymi i organizowa∏a konkursy.
To równie˝ dzi´ki nim ten dzieƒ sta∏ si´ in-

tegracjà nie tylko niepe∏nosprawnych
ze sprawnymi, ale wszystkich przyby∏ych
do Bliznego mieszkaƒców naszej gminy.
m∏.

misja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych; Sponsorzy: Artur Radziejewski- Piekarnia PRIMUS”, Zbigniew Dàbrowski - Cukiernia, Dominik Wierz“
k, Jaros∏aw R´kawek Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych Oddzia∏ w Broniszach, Le Kiem - Firma VIPOLIMEX”, Firma SIMEX HOAN LE, PFRON.
“
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TRAGEDIA NA DRODZE NR 580
W niedziel´ 4 lipca br. oko∏o godz.
20:30 dosz∏o do tragicznego wypadku przy ul. Warszawskiej 344 w St.
Babicach. Samochód marki Daewoo
Lanos jadàc w kierunku Warszawy,
na prostym odcinku drogi uderzy∏
w przydro˝ne drzewo. W wypadku
zgin´∏y dwie osoby: kierowca i pasa˝erka. Na miejsce zdarzenia przyjecha∏a policja, karetka pogotowia
i stra˝ po˝arna ze sprz´tem do ratownictwa drogowego - OSP ze Starych Babic i JRG nr 7 z Warszawy.
Z nieznanych przyczyn kierowca sa-

mochodu Lanos zjecha∏ na prawe pobocze, nast´pnie prawdopodobnie próbujàc powróciç na jezdni´ przecià∏ dwa
pasy ruchu i uderzy∏ w drzewo rosnàce
po drugiej stronie drogi. Tylko o w∏os
unikn´∏o wypadku ma∏˝eƒstwo z dzieckiem, które przechodzi∏o w tym czasie
poboczem. Pogotowie Ratunkowe
stwierdzi∏o Êmierç osób jadàcych Lanosem. Wprawdzie podj´to jeszcze prób´
reanimacji kierowcy, ale okaza∏a si´ ona
bezskuteczna.
Dzia∏ania stra˝y po˝arnej polega∏y
na odci´ciu drzwi od strony pasa˝era

TRÑBA POWIETRZNA W piàtek 9 lipca, oko∏o godziny 13:30
w okolicach Borz´cina przesz∏a tràba powietrzna. Najbardziej ucierpia∏y miejscowoÊci po∏o˝one na zachód i pn.-zach. od
naszej gminy: Wygl´dy, Wiktorów, Wólka,
Feliksów i Myszczyn. Ich mieszkaƒcy byli
przera˝eni si∏à kataklizmu. Opowiadajà, ˝e
oko∏o godz. 13:00 zacz´∏o troch´ padaç,
nadesz∏a czarna chmura, a za nià drugajasna. I wtedy w∏aÊnie zerwa∏ si´ ogromy
wiatr, który z przera˝ajàcym ∏oskotem rzuci∏ si´ na gospodarstwa. Tràba zrywa∏a dachy, ∏ama∏a drzewa i latarnie. Porwa∏a bla-
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celem wydostania poszkodowanej oraz
na odci´ciu dop∏ywu pràdu z akumulatora i zasilania gazowego. Wraz z Policjà zabezpieczono miejsce wypadku
i stworzono mo˝liwoÊci do wahad∏owego ruchu pojazdów. Jaka by∏a przyczyna
tej tragedii? Wydaje si´, ˝e znowu nadmierna pr´dkoÊç. Kierowca bez widocznych przyczyn straci∏ panowanie nad
pojazdem. Zas∏ab∏, czy mo˝e jego samochód uleg∏ awarii? Âwiadkowie wypadku zeznajà, ˝e nie widzieli ˝adnej
przyczyny, dla której Lanos mia∏by wypaÊç z drogi...Spraw´ bada policja.

przesz∏a obok naszej gminy

chy z poszyç dachowych, a nawet wi´ksze
elementy konstrukcji i one to w∏aÊnie uderza∏y w domy wybijajàc szyby i powodujàc
du˝e zniszczenia. W pewnej chwili tràba
porwa∏a nawet cz∏owieka, który ucieka∏
z hali niszczonej przez kataklizm. M´˝czyzna zosta∏ uniesiony na kilka metrów
w gór´ i dotkliwie skaleczony przez wirujàcà blach´. Powietrzny lej rzuci∏ go w
koƒcu na ziemi´- wtedy z∏ama∏ nog´. Zosta∏ zabrany helikopterem do szpitala- jak
si´ dowiedzieliÊmy jego ˝yciu nie zagra˝a
niebezpieczeƒstwo. Tràba poczyni∏a tak˝e
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du˝e spustoszenia w okolicznych lasach.
Setki drzew zosta∏y po∏amane na wysokoÊci 1 m. W gminie Leszno rozpocz´∏o si´
szacowanie strat. Ogó∏em bardzo powa˝nie ucierpia∏o 21 domów, a uszkodzonych
zosta∏o oko∏o 50.
Okruchy ˝ywio∏u dotar∏y tak˝e do naszej gminy. Przewróci∏o si´ drzewo na plac
zabaw w Lipkowie, ucierpia∏o par´ szyb
w szklarniach. Tym razem mieliÊmy szcz´Êcie. Warto jednak pomyÊleç o ubezpieczeniu domów od takich zjawisk.

BEZPIECZNA GMINA

LATEM OSTRO˚NIE PROSZ¢

Mamy ju˝ lato i czas wakacjichcia∏bym zatem przypomnieç Paƒstwu kilka zasad dotyczàcych bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego w lasach.
Wi´kszoÊç po˝arów powstaje na skutek lekkomyÊlnoÊci ludzi, sprzyjajà temu
susze pojawiajàce si´ cz´sto w okresie letnim. Mimo ˝e tegoroczna aura nie oszcz´dza nam opadów deszczu, to i tak dochodzi w lasach do po˝arów. Na poczàtku
czerwca spali∏o si´ kilka tysi´cy m2 Êció∏ki
w Mariewie. Tylko dzi´ki szybkiej interwencji jednostek OSP z Borz´cina, St.Babic
i jednostki KPN nie dosz∏o tam do rozprzestrzenienia si´ po˝aru. Jego przyczynà
by∏o prawdopodobnie podpalenie- byç
mo˝e by∏ to lekkomyÊlnie rzucony niedopa∏ek papierosa...
W celu unikni´cia, wzgl´dnie ograniczenia iloÊci po˝arów w lasach i na terenach przyleÊnych, nale˝y przestrzegaç nast´pujàcych zasad:
1. Ka˝da osoba obowiàzana jest przestrzegaç przepisy przeciwpo˝arowe obowiàzujàce na terenach leÊnych i ponosi
odpowiedzialnoÊç za szkody wynik∏e z nieodpowiedniego zachowania si´ w lesie.

2. Odpowiednio wykonane pasy przeciwpo˝arowe oraz usuwanie ga∏´zi, chrustu,
nieokrzesanych Êci´tych drzew i odpadów
poeksploatacyjnych w odleg∏oÊci 50 m
od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej to podstawowe zabiegi gospodarcze, których celem b´dzie niedopuszczenie do rozprzestrzeniania si´ ewentualnego po˝aru w lesie.
3. W lasach, na terenach ÊródleÊnych,
na obszarze ∏àk, torfowisk i wrzosowisk
oraz w odleg∏oÊci 100 m od granicy lasu
nie wolno wykonywaç czynnoÊci mogàcych wywo∏aç niebezpieczeƒstwo po˝aru,
a w szczególnoÊci wypalaç wierzchniej
warstwy gleby i pozosta∏oÊci roÊlinnych.
4. Otwartym ogniem mo˝na pos∏ugiwaç
si´ w lesie lub w
odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 100 m od
jego granicy - tylko w miejscach
wyznaczonych
lub
uzgodnionych z w∏aÊcicielem lub zarzàdcà
lasu.
5. Bezwzgl´dnie
nale˝y przestrzegaç zakazu wst´pu do lasu w razie wyst´pujàcego
zagro˝enia
po˝arowego.
6. W lasach i na terenach ÊródleÊnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjàtkiem
dróg i utwardzonych miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
7. Nale˝y przestrzegaç wskazaƒ wynikajàcych z tablic informacyjno-ostrzegaw-

czych wywieszonych na terenach leÊnych
wzd∏u˝ szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach
m∏odzie˝owych i innych miejscach o du˝ej
penetracji ludnoÊci.
8. Zachowanie ostro˝noÊci podczas przejazdu przez tereny leÊne i nie wyrzucanie
przez okna pojazdów niedopa∏ków i innych przedmiotów, mogàcych byç przyczynà po˝aru.
9. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi
lub zaprz´gowymi dozwolony jest jedynie
drogami publicznymi, zaÊ wjazd na drogi
leÊne jest dozwolony tylko wtedy, gdy sà
oznakowane drogowskazami lub innymi
znakami dopuszczajàcymi ruch po tych
drogach.

W jego mieszkaniu znaleziono 43 torebki marichuany i prawie 500 pustych torebek przygotowanych do nape∏nienia.
Jak zezna∏ zatrzymany 27 letni m´˝czyzna

- postanowi∏ troch´ dorobiç. Teraz zamiast
jechaç na wakacje - posiedzi. Za sprzeda˝
narkotyków nieletnim mo˝e dostaç nawet
kar´ 15 lat wi´zienia.

10. Postój pojazdów silnikowych lub zaprz´gowych na drogach leÊnych jest dozwolony wy∏àcznie w miejscach oznakowanych.
Micha∏ Starnowski
Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpo˝arowej

UJ¢TO DILERA
W wyniku realizacji sprawy, którà
policja ze St. Babic zajmowa∏a si´ ju˝
od pewnego czasu, w Kwirynowie
aresztowano dilera narkotyków.

Informujemy mieszkaƒców gminy Stare Babice, ˝e od dnia 07.06.2004 r. zgodnie z zarzàdzeniem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, ka˝dy czwartek b´dzie dniem wolnym od przyj´ç interesantów (wewn´trznym)
w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Decyzja ta zosta∏a podj´ta na skutek bardzo du˝ej liczby spraw wp∏ywajàcych do Inspektoratu, a co za tym idzie
koniecznoÊcià zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej komórki organizacyjnej.
OG¸OSZENIE O ROZSTRZYGNI¢CIU PRZETARGU
Urzàd Gminy w Starych Babicach informuje, ˝e w dniu 03.06.2004 r. zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda˝ nieruchomoÊci niezabudowanych, po∏o˝onych we wsi Klaudyn w strefie us∏ugowo-produkcyjnej.
Dzia∏ka nr ew. 1112/9 o pow. 2157 m2 zosta∏a zbyta za kwot´ 232 300 z∏ + VAT
(s∏ownie: dwieÊcie trzydzieÊci dwa tysiàce trzysta z∏otych + VAT).
Dzia∏ka nr ew. 1112/10 o pow. 2158 m2 zosta∏a zbyta za kwot´ 303 150 z∏ + VAT
(s∏ownie: trzysta trzy tysiàce sto pi´çdziesiàt z∏otych + VAT).
Dzia∏ka nr ew. 1113/3 o pow. 4565 m2 zosta∏a zbyta za kwot´ 489 850 z∏ + VAT
(s∏ownie: czterysta osiemdziesiàt dziewi´ç tysi´cy osiemset pi´çdziesiàt z∏otych + VAT).
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TEATR RODZICÓW
Kto choçby raz widzia∏ sztuk´ wystawianà przez teatr rodziców w babickim przedszkolu, ten b´dzie czeka∏
z ut´sknieniem na nast´pnà. Mimo ˝e
w spektaklach grajà amatorzy,
wszystko zawsze udaje si´ doskonale, a publicznoÊç z∏o˝ona z dzieciaków i doros∏ych bawi si´ wyÊmienicie
do ostatnich minut przedstawienia.
Byç mo˝e êród∏o powodzenia tego
teatru tkwi w scenariuszu, a mo˝e to
Pani dyrektor przedszkola Bo˝enna
Pyç rozsnuwa jakieÊ bajkowe czary?
Zapewne nikt nie zdradzi nam tej tajemnicy, podobnie jak dobry szef
kuchni zawsze pozostawi szczypt´ sekretu potrawy dla siebie. DoÊç powiedzieç, ˝e i tym razem by∏o wyÊmienicie.
Tegoroczny spektakl wystawiono nieco
póêniej ni˝ zazwyczaj, tym razem zbieg∏
si´ w terminie z Dniem Dziecka. Rodzice
nie szcz´dzili zatem trudu, by ucieszyç

swoje pociechy. Wystawiono sztuk´ pt.
“Zabawa w Âpiàcà Królewn´” wg scenariusza Zofii Wójcik. Zagra∏o w niej 20 aktorów, co jest chyba dotychczasowym rekordem przedszkola. Dla porzàdku dodajmy, ˝e re˝yserowa∏y jà dwie panie, które
równie˝ by∏y scenografkami: Ewa Sawczyniuk i Justyna Âledziejewska, a pomaga∏a
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im Ma∏gorzata M∏ynarska. Ale w∏aÊciwie
powinniÊmy wymieniç 25 nazwisk rodziców, którzy zagrali w sztuce i pomagali
przy spektaklu organizacyjnie. Wszyscy
si´ przecie˝ napracowali i zas∏ugujà na
uznanie. Sà to rodzice dzieci, które odchodzà ju˝ z przedszkola, spektakl wykonany przez nich sta∏ si´ zatem mi∏ym
podzi´kowaniem za 4 lata opieki nad
ich pociechami. Jak co roku, podczas
prób nawiàza∏y si´ nowe przyjaênie.
Rodzice b´dà zapewne kontynuowaç
znajomoÊci, gdy dzieci zostanà
od wrzeÊnia uczniami szko∏y.
WÊród publicznoÊci oglàdajàcej spektakl spotkaliÊmy Zofi´ Wójcik, autork´
scenariusza sztuki. Pani Zofia jest nauczycielem wychowania przedszkolnego, animatorem kultury i specjalistà
od kulturoznawstwa. Pracuje w pobliskim
przedszkolu w Broniszach. Sztuki pisze od
20 lat. Wyda∏a 2 ksià˝ki, w których oprócz
scenariuszy zawar∏a równie˝ porady i cenne wskazówki dla re˝yserów. ZapytaliÊmy
jà jak ocenia spektakl, który zobaczy∏a.
- Ta sztuka by∏a czystà formà zabawy
w teatr. Wszystkim radz´, by w∏aÊnie
w ten sposób
podchodzili do
scenariusza.
Aby wystawiç
spektakl,
nie
trzeba wielkich
dekoracji i kosztownych kostiumów, z którymi
amatorzy cz´sto sobie nie radzà. Ludzie czasem zniech´cajà
si´ do teatru,
bo przera˝a ich
trud przygotowania sceno-
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grafii. Tymczasem podczas pracy nad
spektaklem trzeba si´ skupiç na
twórczej zabawie. Scenariusze
sà tak napisane,
aby wszyscy mogli si´ dobrze bawiç. Co innego
znajdà w nich
doroÊli, a co innego dzieci. Widzia∏am mojà sztuk´ wystawianà przez
uczniów liceum. Tekst laleczki, która mówi
do misia Leniucha: oj misiu, ty leniuszku,
“
ty dzisiaj myÊlisz tylko o ∏ó˝ku...” przeznaczony dla dzieci 3-4 letnich mia∏ zupe∏nie
inny wydêwi´k, gdy wypowiada∏a go 19

Zofia Wójcik

letnia dziewczyna zrobiona” na lalk´ Bar“
bie do atletycznego m∏odzieƒca z dredami. Stàd w∏aÊnie bierze si´ niezwyk∏a popularnoÊç Shreka”. Tekst pe∏en dwu“
znacznoÊci mo˝e doskonale bawiç ró˝ne
pokolenia, a ka˝dy znajduje w nim coÊ dla
siebie. Sami aktorzy ze zdziwieniem zauwa˝yli, ˝e poranna widownia dzieci´ca
Êmia∏a si´ w zupe∏nie innych momentach
ni˝ popo∏udniowa - doros∏a.
- Rodzice absolwentów zagrali bardzo
dobry spektakl i pokazali, ˝e doskonale
potrafià si´ bawiç w teatr, a o to przecie˝
chodzi∏o - powiedzia∏a Zofia Wójcik
Bo˝ena ˚ukowska

LISTY DO REDAKCJI

Listy
do redakcji
Braki oÊwietlenia i z∏y stan nawierzchni ulic sà cz´stà bolàczkà mieszkaƒców
naszej gminy. Jednak najtrudniejsza sytuacja panuje w Klaudynie, gdzie ponad 70
% istniejàcych dróg nie posiada utwardzonej nawierzchni, a oko∏o 50 % oÊwietlenia. Sytuacj´ pogarsza podmok∏y teren
i brak sprawnego systemu odwadniajàcego. Nie b´dzie przesadà powiedzenie, ˝e
Klaudyn tonie w b∏ocie i ciemnoÊciach.
Mieszkaƒcy radzà sobie z tymi utrudnieniami jak potrafià. Na swoich posesjach
montujà lampy w taki sposób, by oÊwietla∏y drog´, zasypujà ka∏u˝e i koleiny. Jednak czasami si´ poddajà tak, jak mieszkaƒcy ulicy Mozarta, którzy by ostrzec
przejezdnych przed wpadni´ciem w grzàskà pu∏apk´ umieÊcili stosownà informacj´
(patrz fotografia). Bez zakrojonych na
szerszà skal´ dzia∏aƒ gminnych, sytuacji
nie da si´ zmieniç. Takie prace zapoczàt-

O SYTUACJI W KLAUDYNIE
kowano tej wiosny. Ulice: Ravela,
Mozarta, Czajkowskiego i Szymanowskiego zosta∏y wysypane
kruszywem i wyrównane. Mo˝na
jeêdziç ju˝ po
nich bez obawy.
Na ulicy Bacewicz
i cz´Êci ul. Czajkowskiego montowane
jest
oÊwietlenie. Dzi´ki temu oÊwietlony b´dzie przystanek autobusowy na ul. Szymanowskiego. Prace modernizacyjne na drogach gminnych prowadzone sà tak˝e w innych miejscowoÊciach

gminy, co pozwala mieç nadziej´, ˝e
w bie˝àcym roku ich stan ulegnie znaczàcej poprawie.
Mariusz D˝yga

NAD MORZE W 45 MINUT?
Pod koniec minionego roku szkolnego
w I Gminnym Gimnazjum w Koczargach
Starych, z inicjatywy opiekuna ko∏a fizyczno - technicznego, odby∏a si´ prezentacja
pt. : ,,Transrapid - kolej przysz∏oÊci’’.
,, Umys∏ nie jest naczyniem, które nale˝y
nape∏niaç, lecz ogniem, który musimy rozniecaç’’ - tymi s∏owami greckiego filozofa
Arystotelesa studenci Wydzia∏u Transportu
Politechniki Warszawskiej zach´cali gimnazjalistów do poszerzania swoich zainteresowaƒ. Cz∏onkowie Mi´dzywydzia∏owego Ko∏a Naukowego Infrastruktury, Logistyki i Sterowania dzia∏ajàcego przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, przygotowali dla naszych uczniów,
w formie prezentacji mulitimedialnej - pokaz, w którym omówione zosta∏y zasady
dzia∏ania nap´du, konstrukcja i organizacja prowadzenia ruchu najszybszych na
Êwiecie kolei poruszajàcych si´ po torze
bezstykowym - Transrapid.

Uczniowie z zainteresowaniem Êledzili
osiàgni´cia techniki, która w przypadku
omawianej kolei magnetycznej zapewnia
transport zarówno pasa˝erów, jak i ∏adunków z szybkoÊcià 500 km/h. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich
klas naszego gimnazjum, okazali si´ oni
wnikliwymi obserwatorami, zadawali studentom pytania dotyczàce kosztów utrzymania systemu kolejowego ( które sà ni˝sze od kolei konwencjonalnej), zu˝ycia
energii (minimalnej w porównaniu z samolotem, który porusza si´ z tà samà
pr´dkoÊcià) oraz szczegó∏ów eksploatacyjnych. Uczniowie szybko policzyli, ˝e gdyby
w Polsce istnia∏a taka kolej, to z Warszawy
nad morze np. do Gdaƒska moglibyÊmy
dojechaç w 40 minut. Tymczasem obecnie
potrzebujemy na podró˝ ekspresem co
najmniej 4 godziny...
Studenci zach´cali gimnazjalistów do
studiowania na Politechnice Warszawskiej

- najwi´kszej uczelni technicznej w Polsce,
przybli˝ajàc mo˝liwoÊci zdobycia nie tylko
bezcennej wiedzy , ale równie˝ umiej´tnoÊci - czyli praktycznego poznania obszaru
swoich zainteresowaƒ, co jest mo˝liwe
poprzez uczestnictwo w konferencjach
i wyprawach naukowych, takich jak np.
wyjazd do Lathen (Niemcy), gdzie znajduje si´ oÊrodek badawczo - eksperymentalny w/w kolei.
Pod koniec spotkania przeprowadzono konkurs, podczas którego uczniowie
udowodnili, odpowiadajàc na wszystkie
pytania studentów, ˝e sà idealnymi kandydatami do studiowania na Politechnice.
Studenci Wydzia∏u Transportu obiecali,
˝e po powrocie z kolejnej wyprawy naukowej, na którà jadà w czerwcu - do Pary˝a, Brukseli oraz ponownie do Lathen,
znów odwiedzà nasze gimnazjum prezentujàc seminarium z pobytu za granicà.
Ewa Kulbik

KONCERT MUZYKI CHRZEÂCIJA¡SKIEJ
W niedzielne popo∏udnie, 20
czerwca 2004 roku, w szkole w Borz´cinie rozbrzmiewa∏y dêwi´ki zespo∏u
“ Anti Babylon System”.
Grupa ta, dzia∏ajàca przy wspólnocie
Ewangelizacyjnej w Bielsku - Bia∏ej, sk∏ada
si´ z szeÊciu osób. Pomys∏ powstania zespo∏u zrodzi∏ si´ po zmianie stylu ˝ycia dwójki
m∏odych ludzi, o czym jeden z muzyków
opowiedzia∏ s∏uchajàcej go publicznoÊci.
Nauka p∏ynàca z Ewangelii spowodowa∏a

ch´ç naÊladowania Chrystusa w zwyk∏ej codziennoÊci. Cz∏onkowie tej grupy sà zwiàzani z rzeczywistoÊcià chrzeÊcijaƒskà i dzi´ki
temu g∏oszà przes∏anie, sk∏aniajàce do zastanowienia si´ nad ˝yciem i jego prawdziwymi wartoÊciami.
Koncert zespo∏u “Anti Babylon System”
to dowód na to, i˝ muzyka reggae jest idealnym sposobem na to, by poprzez teksty
piosenek mówiç o sprawach wa˝nych, które bezpoÊrednio dotykajà m∏odych ludzi.

GAZETA BABICKA nr 6/7 (91/92)

Muzyka stworzy∏a mo˝liwoÊç zastanowienia
si´ nad kondycjà i s∏aboÊciami wspó∏czesnego cz∏owieka, nad tym, jak beznadziejne
mo˝e byç ˝ycie bez Jezusa, naszego Pana,
którego Mi∏oÊç i Pot´ga sà tak wszechobecne. Wspólne Êpiewy i modlitwa wszystkich
zjednoczy∏y.
Koncert by∏ finansowany przez Urzàd
Gminy.
Agnieszka Matuszewska
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MISTRZ ÂWIATA W BORZ¢CINIE
Gdzie mo˝na spotkaç Mistrza Âwiata w Boksie Tajskim? W Tajlandii, w Pary˝u czy gdzieÊ na egzotycznych wyspach? Nic podobnego. Wystarczy pojechaç do Borz´cina. Tam przez ca∏y miniony rok szkolny, w ZSP pracowa∏ Maciej Skupiƒski - Mistrz Âwiata w Muay
Thai
Mistrz Maciej Skupiƒski trafi∏ do szko∏y
w Borz´cinie w∏aÊciwie przez przypadek.
Ukoƒczy∏ studia na Wy˝szej Szkole Pedagogicznej i poszukiwa∏ pracy. Akurat w ZSP by∏
wolny etat i zosta∏ tam nauczycielem. Przez
rok pracowa∏ w Êwietlicy...
Sportem interesowa∏ si´ ju˝ w podstawówce. Najpierw akrobatykà, póêniej karate- które uprawia∏ z powodzeniem przez 7
lat zdobywajàc medale na mistrzostwach
Polski. Jednak zawsze fascynowa∏ go boks
tajski, z zainteresowaniem oglàda∏ relacje
z turniejów przekazywane w telewizji satelitarnej.
- W Polsce przez wiele lat nie by∏o ˝adnej sekcji Muay Thai- mówi Pan Maciej. KiedyÊ jednak przyjecha∏ do nas znakomity
trener z Francji- Mendez, zorganizowa∏ seminarium i od tego momentu postanowi∏em poÊwi´ciç si´ tej dyscyplinie. Zdobywa∏em umiej´tnoÊci zarówno we Francji, jak
i na Bia∏orusi- gdzie pod okiem trenera
Ewgienija Kotelnikowa odbywa∏em sparingi
z najlepszymi zawodnikami Êwiata. Te doÊwiadczenia bardzo mi si´ przyda∏y. Ca∏y
czas prowadzi∏em intensywne treningi i doskonali∏em umiej´tnoÊci. Codziennie przez
co najmniej 4 godziny pracowa∏em nad formà i technikà. To si´ jednak op∏aci∏o.
W czerwcu ub. r. wygra∏em I Mi´dzynarodowy Puchar Polski Muay Thai, zdobywajàc
pierwsze miejsce i tytu∏ najlepszego technika turnieju, a we wrzeÊniu wywalczy∏em
z∏oty medal w Kazachstanie i tytu∏ Mistrza
Âwiata w kategorii 67 kg.
Nale˝y dodaç, ˝e Maciej Skupiƒski zdoby∏
mistrzostwo we wspania∏ym stylu. W Kazachstanie walczy∏ z 4 zawodnikamidwóch znokautowa∏ w 1 i 2 rundzie, z pozosta∏ymi wygra∏ na punkty. DoÊç powiedzieç, ˝e nawet Kazachowie wiwatowali na
jego czeÊç, by∏ jedynym zawodnikiem mistrzostw, który wygra∏ z Kazachem.
- Szczególnie wzruszajàcym momentem
by∏o dla mnie zakoƒczenie mistrzostw. Mazurek Dàbrowskiego grany w tamtym miejscu i spotkanie z Polonià mia∏y niezwyk∏y
wymiar. A przecie˝ nie pojecha∏em tam
po medal. Chcia∏em dobrze zawalczyç, aby
nie przynieÊç rodakom wstydu... Ciesz´ si´ z
tego zwyci´stwa, ale najwi´kszà satysfakcj´
daje mi to, ˝e mam swój wk∏ad w rozwój
Polskiego Muay Thai - powiedzia∏ Mistrz
Skupiƒski.
- Co Pana zafascynowa∏o w tej dyscyplinie?
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Na treningu w Klubie Mistrza Przemys∏awa Salety

- Boks tajski jest doskona∏à formà walki.
Mo˝na uderzaç ∏okciami, kolanami - na prawie wszystkie cz´Êci cia∏a. Dozwolona jest
tak˝e walka w zwarciu, niskie rzuty, podci´cia, a zatem to czego nie dopuszczajà inne
dyscypliny. Nie ma natomiast walki w parterze. Aby w Muay Thai coÊ osiàgnàç potrzeba du˝o pracy i wyrzeczeƒ. Ten sport buduje wn´trze cz∏owieka, uczy samodyscypliny,
hartuje ducha. Dajàc wy˝sze cele i wartoÊci
przynosi wiele satysfakcji. Przychodzà
do mnie czasami kibice pi∏karscy, fascynuje
ich walka. Ale gdy widzà ile trzeba pracowaç, by osiàgnàç odpowiedni poziom,
szybko si´ zniech´cajà. Tu si´ nie da iÊç na
skróty, trzeba du˝o çwiczyç i daç coÊ z siebie. Muay Thay nie jest dla wszystkich...
Boksem tajskim zainteresowali si´ ju˝
uczniowie z Borz´cina. Mistrz przekaza∏ im
swojà pasj´. Du˝o czasu poÊwi´ca ch∏opcom, którzy chcieliby pójÊç jego Êladem
i odnosiç sportowe sukcesy. Kilku ju˝ trenuje w Klubie Sportowym Serafin”, który Ma“
ciej Skupiƒski za∏o˝y∏ 3 lata temu w Warszawie i majà nawet osiàgni´cia. Czterech
ch∏opców
z Borz´cina
w z i ´ ∏ o
u d z i a ∏
w Mi´dzynarodowych Mistrzostwach
P o l s k i
w
Boksie
Ta j s k i m
w Krakowie,
które odby∏y
si´ pod koniec maja
br. W konkurencji setsparingów
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juniorów zaj´li I i II miejsce. Zwyci´zcami
Mistrzostw zostali Rafa∏ Gawor i Marcin Naklicki, na drugim miejscu uplasowali si´ Kamil Jaworski i Patryk Gàsiƒski.
- Ch∏opcy brali udzia∏ w tzw. walkach re˝yserowanych, w których wykonuje si´ odpowiednie uk∏ady przy muzyce. Muszà one
zawieraç techniki boksu u˝ywane w normalnej walce. W tej konkurencji zawodnicy
oceniani sà jako para. Jest to nowa dyscyplina na MP i ciesz´ si´, ˝e ch∏opcy których
ucz´ zdobyli miejsca medalowe.
- Jakie ma Pan plany na najbli˝szà przysz∏oÊç?
- Chcia∏bym zmierzyç si´ w Muay Thai
z zawodowcami, z tym wià˝´ swojà dalszà
karier´ sportowà, a w najbli˝szym czasie
wyje˝d˝am potrenowaç w królestwie tego
sportu - w Tajlandii. Byç mo˝e - jeÊli b´dzie
odpowiednia iloÊç zainteresowanych osób,
utworz´ po wakacjach szkó∏k´ walki Muay
Thai. A na razie zach´cam wszystkich podczas wakacji do uprawiania sportu - dla
zdrowia, dla hartu ducha i dla przyjemnoÊci.

SPORT
Boks tajski jest tak zwiàzany z Tajlandià jak szabla z Polskà. Ta dyscyplina sta∏a
si´ nie tylko narodowà sztukà walki, uprawianà kiedyÊ przez samych królów, ale
równie˝ filozofià polegajàcà na hartowaniu cia∏a i ducha. Muay Thai by∏a kiedyÊ
nazywana taƒcem oÊmiu wojowników,
poniewa˝ ∏àczy w walce u˝ycie: pi´Êci,
∏okci, kolan i stóp. Uderzenia zadaje si´
w g∏ow´, korpus i uda przeciwnika. Dopuszczalne sà tak˝e niskie rzuty i podci´cia. Integralnà cz´Êcià tej sztuki jest muzyka, a tak˝e przekonanie, ˝e walczy si´
w s∏usznej sprawie. W walce pomagajà si∏y wy˝sze - wojownicy noszà na g∏owie
specjalne poÊwi´cone opaski, a na ramionach amulety- plecionki.
Najwi´ksze zainteresowanie Muay
Thai jako sportem i sposobem walki bitewnej zrodzi∏o si´ za panowania króla
Naresuan-a w 1584 r. Wtedy to ka˝dy ˝o∏nierz by∏ trenowany w tej sztuce walki
i móg∏ jej u˝ywaç tak, jak to robi∏ sam
król. Sztuka ewoluowa∏a, ka˝de pokolenie
dodawa∏o do niej coÊ nowego. Niezwyk∏à
popularnoÊç zyska∏a za panowania Prachao Sua zwanego Tygrysem, który kocha∏ Muay Thai tak bardzo, ˝e cz´sto walczy∏ incognito w wiejskich zawodach, pokonujàc lokalnych mistrzów.
Boks tajski zosta∏ ulubionym sportem Tajlandczyków i sposobem sp´dzania wolnego czasu. Historyczne êród∏a podajà,
˝e ludzie z ró˝nych Êrodowisk do∏àczyli
do obozów treningowych. Bogaci, biedni,
m∏odzi i starzy - wszyscy chcieli wziàç
udzia∏ w treningach. Ka˝da wioska wystawia∏a do walki swoich mistrzów i organizowa∏a zawody. Muay Thai zmienia∏a si´
przez lata. Z techniki walki wojennej,
opartej na tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, przekszta∏ci∏a si´
w popularny sport posiadajàcy swoje
przepisy. DziÊ walki sk∏adajà si´ z pi´ciu
trzyminutowych rund .W formule amatorskiej tego sportu u˝ywa si´ r´kawic
i obowiàzkowych ochraniaczy na g∏ow´,
klatk´ piersiowà, ∏okcie, krocze i golenie.
OczywiÊcie tradycje zosta∏y zachowane.
Jednà z nich jest np. Wai Kru- taniec wojowników przed walkà- wtedy to w∏aÊnie
rozbrzmiewa tradycyjna tajska muzyka.
Wszystkie elementy sztuki tego boksu
sprawiajà, ˝e zawody Muay Thai sà zawsze ekscytujàcym widowiskiem, które
mimo zmian historycznych nie straci∏o egzotycznego uroku i tajemniczoÊci.
Zawodników tej dyscypliny zrzesza
IFMA - International Federation of MuayThai Amateur- organizacja skupiajàca ponad 120 paƒstw z ca∏ego Êwiata. Pod jej
egidà organizowane sà: Mistrzostwa i Puchar Âwiata, Mistrzostwa Europy oraz
wiele ró˝nych turniejów.
Marcin ¸ada

STATUETKI DLA
NAJLEPSZYCH
W babickiej podstawówce wyró˝niono uczniów, którzy brali udzia∏ w co
najmniej 2 dyscyplinach sportu. Wszystkim ofiarowano pamiàtkowe statuetki, a talerzami Êwiadczàcymi o przyznaniu tytu∏u Sportowca Roku wyró˝niono Martyn´ Poprzeczko (za sukcesy w badmintonie) i Mariusza Janiszewskego
(najlepszego bramkarza w zawodach mi´dzypowiatowych w pi∏ce r´cznej).
Dzi´ki doskona∏ej pracy uczniów i nauczycieli babicka Szko∏a Podstawowa znalaz∏a si´ po raz kolejny na pierwszym miejscu w rozgrywkach mi´dzyszkolnych
wÊród 17 szkó∏ naszego powiatu. Serdecznie gratulujemy tego osiàgni´cia i podzi´kowania za owocnà prac´ sk∏adamy:
Marzenie Rawie, Katarzynie Twardowskiej,

Krzysztofowi Marczakowi i Marcinowi Palczakowi.
- Dwa lata temu zdobyliÊmy tak˝e
pierwsze miejsce, a w ub. roku drugie. Postaramy si´, aby przysz∏y rok zakoƒczy∏ si´
równie˝ sukcesem- powiedzieli nauczyciele. Trzymamy za to kciuki i ˝yczymy udaJaros∏aw ˚ukowski
nych wakacji!

TROCH¢ O SPORCIE
Od 1 do 3 maja br. w Koninie odbywa∏y
si´ zawody w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y, która jest jednoczeÊnie Mistrzostwami Polski dla zawodników do lat
16. Zawodnik LKS Naprzód” Zielonki zosta∏
“
uhonorowany przez organizatorów zaszczytem zapalenia olimpijskiego znicza.
WÊród oklasków przy informacjach spikera,
nag∏aÊnianych na ca∏y stadion, przedstawiajàcych przebieg dotychczasowej kariery,
nasz zawodnik ¸ukasz Barszczewski obieg∏
stadion i zapali∏ ogieƒ, który wed∏ug tradycji symbolizuje czystà sportowà walk´ (na
czas igrzysk zawieszano wszelkie wojny).
Organizatorzy wykazali si´ ogromnym wyczuciem. W trakcie zawodów w badmintona ¸ukasz zdoby∏ z∏oty medal w grze podwójnej, w której startowa∏ ze swoim kolegà z klubu MUKBMDK P∏ock - Piotrem Jankowskim oraz srebrny medal indywidualnie.
Jest to najwi´kszy sukces ¸ukasza w dotychczasowej karierze. Przypominam, ˝e w poprzednich Mistrzostwach by∏ trzeci. Takie
sukcesy uwidaczniajà, jak dobrà prac´ sportowà wykonuje si´ w naszej gminie oraz ˝e
pomimo z∏ej roboty wykonywanej przez ludzi przeciwnych sportowi - nale˝y robiç
swoje ku zadowoleniu wszystkich, którym
dobro naszej gminy le˝y na sercu. W∏aÊnie
dzi´ki takim ludziom jak Piotr Pami´ta- trener naszego mistrza oraz wszystkim dzia∏aczom klubu LKS Naprzód”, Gmina Stare
“
Babice jest s∏awna z sukcesów sportowych
w ca∏ym kraju. Mam nadziej´, ˝e sukcesy
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sportowe naszych mieszkaƒców spowodujà
opami´tanie ró˝nych krzykaczy rzucajàcych
k∏ody pod nogi naszej kochajàcej sport
m∏odzie˝y. Wspania∏a atmosfera w Klubie
zaowocowa∏a równie˝ sukcesem naszych
najm∏odszych. Na Mistrzostwach Warszawy
M∏odzików wywalczyliÊmy dwa z∏ote medale. W mikÊcie Martyna Poprzeczko wraz
z Adrianem Rackim oraz indywidualnie Martyna. W∏aÊnie ta zawodniczka w cyklu turniejów ogólnopolskich CARTON - RACE zaj´∏a 3 miejsce. Polski Zwiàzek Badmintona
dla propagowania tej dyscypliny sportu zorganizowa∏ Mistrzostwa Rodzinne, w trakcie
których w zespo∏ach startowa∏y ca∏e rodziny. W tej konkurencji równie˝ jesteÊmy mistrzami. Pierwsze miejsce zdoby∏a rodzina
Paƒstwa Barszczewskich.
Rozgrywki pi∏karzy jeszcze trwajà i o wynikach poinformuj´ po ich zakoƒczeniu, teraz tylko nadmieni´, ˝e mamy ogromne
szanse na awans obydwu dru˝yn seniorskich do wy˝szych klas rozgrywkowych.
Mam nadziej´, ˝e te wyniki spowodujà
obiektywne spojrzenie na pracà sportowà z
naszà m∏odzie˝à i nareszcie zamilknà g∏osy
twierdzàce, ˝e finansowanie sportu jest b∏´dem. Ostatnio fachowcy Unii Europejskiej
og∏osili, ˝e Polska jest na ostatnim miejscu w
Unii pod wzgl´dem organizacji sportu.
Dzi´ki ˝yczliwoÊci W∏adz Gminy u nas jest
tak, ˝e reszta kraju powinna si´ od nas
Henryk Kuncewicz
uczyç.
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I GMINNY BIEG PRZE¸AJOWY
Po raz pierwszy w naszej gminie
odby∏y si´ biegi prze∏ajowe. Zorganizowa∏ je Urzàd Gminy w ramach dzia∏aƒ
programu Promocji Zdrowia” i propa“
gowania zdrowego stylu ˝ycia. Przy
czym nie chodzi∏o tu o bicie rekordów,
a bardziej o wprowadzenie nowej imprezy do kalendarza gminnych spotkaƒ, która mog∏aby dzi´ki wspólnej
sportowej zabawie integrowaç naszych mieszkaƒców. Tymczasem mieszkaƒcy pokazali organizatorom fig´...
W sobot´ - 19 czerwca br. pogoda dopisa∏a, przyjecha∏y dzieci z gminnych szkó∏,
a dok∏adniej - przywieziono je autobusami.
Przybyli tak˝e nauczyciele wychowania fizycznego. Nie by∏o natomiast publicznoÊci
i poza kilkoma osobami, nikt z rodziców nie

przyszed∏ popatrzeç na sportowe zmagania
m∏odzie˝y. Zamiast sukcesu i mi∏ego mi´dzypokoleniowego spotkania - mieliÊmy imprez´ szkolnà. A przecie˝ planowano po
raz pierwszy zorganizowanie sztafetowego
biegu rodzinnego - g∏ównej konkurencji tego dnia. Wzi´∏yby w nim udzia∏ dzieci razem z rodzicami, a mo˝e nawet z dziadkami. Przygotowano pamiàtkowe medale
i nagrody...By∏a tak˝e wspania∏a grochówka,
którà przywieêli ˝o∏nierze z Mariewa. I co...?
Czy prawie zerowa frekwencja doros∏ych mieszkaƒców oznacza, ˝e masowe
imprezy w naszej gminie sà ju˝ niepotrzebne? Mo˝e warto zastanowiç si´ dlaczego
jedne spotkania si´ udajà, a inne nie? A mo˝e ludziom ju˝ tak bardzo nic si´ nie chce,
˝e namawianie ich do jakiejkolwiek formy
aktywnoÊci budzi od razu sprzeciw? - Te py-

tania pozostawimy
bez odpowiedzi dajàc
je jako temat do wakacyjnych przemyÊleƒ
naszym radnym i dzia∏aczom sportowym.
Dzieci jednak wystartowa∏y. Rozegrano
w sumie 9 biegów na
dystansach: 200, 400,
600, 800 i 1000 m.
W punktacji generalnej zwyci´˝yli uczniowie z ZSP z Borz´cina,
przed Babiczanami. GimnazjaliÊci z Koczarg nie
mieli konkurencji i rywalizowali mi´dzy sobà.
G∏ównym s´dzià, twórcà regulaminu
i starterem tych zawodów by∏ Zygmunt Karlicki - prezes KS “Olymp” B∏onie i radny naszego powiatu.
Pan Zygmunt jest ekspertem
w dziedzinie lekkoatletyki i ma
niezwyk∏à zdolnoÊç do wynajdowania sportowych talentów. W tym roku b´dzie obchodzi∏ 50 lecie pracy trenerskiej. Przez ten czas wychowa∏
wielu Mistrzów Polski i nieprzerwane pasmo jego sukcesów zawodowych trwa do
dziÊ. Podajmy choçby ostatnie
przyk∏adowe osiàgni´cia jego wychowanków. W ub. roku Martyna Wawer zdoby∏a
tytu∏ Wicemistrzyni Polski m∏odziczek na dystansie 600 m, w tym roku
na makroregionalnych MP
w Olsztynie junior ¸ukasz
Trochimiak wywalczy∏ dwa
bràzowe medale, a m∏odziutki S∏awek Sobczak
z 2 klasy wygra∏ Mistrzostwa
Mazowsza. WÊród sukcesów trenerskich Pana Zygmunta znajduje si´ jeszcze
jeden ciekawy rodzynekIweta Radziewicz, która jako
9 letnie dziecko zdoby∏a tytu∏ szachowej mistrzyni
Êwiata (w swojej kategorii
wiekowej) póêniej wielo-

krotnie tytu∏ Mistrzyni Europy, a obecnie jest
14 w Êwiatowym rankingu szachistek. - Ale
to ju˝ przypadek- mówi Pan Zygmunt - tak
si´ z∏o˝y∏o, ˝e to ja pierwszy uczy∏em jà graç
w szachy, zaciekawi∏a si´ i rozwin´∏a wspania∏y talent.
Zygmunt Karlicki jest cz∏owiekiem bardzo
skromnym, sport jest dla niego wszystkim,
dlatego te˝ z radoÊcià pomóg∏ nam w zorganizowaniu tej lekkoatletycznej imprezy.
Dzi´kujemy serdecznie i ˝yczymy wielu dalszych sukcesów trenerskich.
Jak dowiedzieliÊmy si´ w UG w St. Babicach
w przysz∏ym roku planuje si´ równie˝ zorganizowanie biegu prze∏ajowego. Weêmie
w nim udzia∏ przypuszczalnie wi´ksza grupa
m∏odzie˝y, bo planuje si´ zaproszenie gimnazjalistów spoza gminy. Na organizacj´ tej
imprezy zostanie rozpisany konkurs. Miejmy nadziej´, ˝e frekwencja b´dzie nieco
lepsza ni˝ w br.
m∏

Lecznica dla zwierzàt zaprasza: Firma KRALEX
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
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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
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OG¸OSZENIA
KRUS Placówka Terenowa w B∏oniu informuje, ˝e z dniem 2 maja 2004r., ustawà z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873) zosta∏y wprowadzone w ˝ycie zmiany do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników.
W zwiàzku z powy˝szym, od 2 maja br. obowiàzujà zmienione przepisy dotyczàce rolników, którzy rozpoczynajà prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej zgodnie z przepisami o zrycza∏towanym podatku dochodowym lub rozpocznà wspó∏prac´
przy prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci, podlegajà nadal temu ubezpieczeniu, je˝eli nie sà pracownikami i nie pozostajà w stosunku
s∏u˝bowym.
Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w pe∏nym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
rozpocznie prowadzenie tej dzia∏alnoÊci gospodarczej mo˝e podlegaç nadal ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników.
Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci nale˝y zg∏osiç w terminie 14 dni od dnia rozpocz´cia wykonywania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej, sk∏adajàc w KRUS odpowiednie oÊwiadczenie.
Do Placówki Terenowej KRUS nale˝y dostarczyç dokument (zaÊwiadczenie) ustalajàcy form´ opodatkowania w ciàgu 7 dni od daty wydania przez organ podatkowy (Urzàd Skarbowy).
Niezachowanie któregokolwiek z terminów jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z koƒcem kwarta∏u, w którym rolnik lub
domownik rozpoczà∏ wykonywanie pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Je˝eli z przedstawionych dokumentów wynika, ˝e rolnik lub domownik spe∏nia warunki do dalszego podlegania ubezpieczeniu
to wówczas:
do dnia 14 lutego ka˝dego roku rolnik lub domownik prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà, podlegajàcy ubezpieczeniu, zobowiàzany jest po rozliczeniu roku podatkowego z∏o˝yç Kasie zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego Urz´du Skarbowego o wysokoÊci nale˝nego podatku za miniony rok.
Je˝eli kwota podatku przekroczy kwot´ 2.528 z∏, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustaje z koƒcem kwarta∏u, w którym rolnik lub domownik zobowiàzany by∏ z∏o˝yç Kasie zaÊwiadczenie (tj. wy∏àczenie nastàpi z dn. 1 kwietnia danego roku).
Wy˝ej wymieniona kwota podatku tzw. “roczna kwota graniczna” zgodnie z ustawà b´dzie podlega∏a corocznej waloryzacji i obwieszczana w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
Wszystkie osoby podlegajàce ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników i prowadzàce obecnie dzia∏alnoÊç gospodarczà b´dà podlega∏y weryfikacji zgodnie z art. 5 pkt. 1 do dnia 30 wrzeÊnia br.
Rolnik lub domownik podlegajàcy ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników i prowadzàcy pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà w
dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, jest zobowiàzany do dnia 30 wrzeÊnia br. udokumentowaç KRUS form´ opodatkowania pozarolniczej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz wysokoÊç nale˝nego podatku za 2003r.
Je˝eli prowadzona dzia∏alnoÊç gospodarcza b´dzie opodatkowana na innych zasadach ni˝ okreÊlone w przepisach o zrycza∏towanym podatku dochodowym lub nale˝ny podatek za 2003r. przekroczy kwot´ 2.528 z∏, wówczas rolnik lub domownik zostanie
wy∏àczony z ubezpieczenia z koƒcem III kwarta∏u 2004r.
Niedostarczenie dokumentów do 30 wrzeÊnia 2004r. spowoduje ustanie ubezpieczenia z koƒcem III kwarta∏u 2004r., tj. z dn. 30
wrzeÊnia 2004r.
Placówka Terenowa KRUS w B∏oniu zwraca uwag´ na przestrzeganie przepisów. Nie b´dzie mo˝liwe pozostanie w ubezpieczeniu,
je˝eli jakikolwiek warunek z wy˝ej przedstawionych nie zostanie spe∏niony.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e osoby podlegajàce ubezpieczeniu rolników i prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà b´dà op∏aca∏y
sk∏adk´ w podwójnej wysokoÊci.
TESCO Mory
Pasa˝ handlowy
01-377 Warszawa
ul. Po∏czyƒska 121/125
tel. 533 91 60
96-500 Sochaczew
ul. ˚eromskiego 29E, I p.
tel. 0-504 188 622

Lazurowa

•stroje dla mamy oczekujàcej maleƒstwa
•ubranka dla bobaska, przedszkolaka
i szkolniaka
•drobiazgi, dzi´ki którym ∏atwiej jeÊç,
piç... po prostu ˝yç
•poÊciel, foteliki, zabawki dla ma∏ego i wi´kszego
S∏owem... wiele dla ka˝dego

BIURO

Kupi´ dzia∏k´ budowlanà
na terenie gminy Stare Babice,
ok. 800 - 1200 m2.
Bez poÊredników.
P∏ac´ gotówkà!
kontakt: 877 14 88
0 505 701 347

RACHUNKOWE
HIT
Media Markt

x

Górczewska

Powstaƒców Âl.

DLA MAMY I DZIECKA

KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE
RACHUNKOWOÂCI
WSZELKICH TYPÓW
DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ
• Prowadzenie rachunkowoÊci
• Wszystkie deklaracje podatkowe
• ZUS (sprawy pracownicze)
• Kontakty z Urz´dem Skarbowym
• Wyprowadzanie zaleg∏oÊci
w ksi´gowaniu i sprawozdawczoÊci

ul. Górczewska 228C lok.1
tel. 338 97 97, 0-504 188 616

Zatrudni´ panià do opieki nad dzieckiem
w Koczargach.
Preferowane przygotowanie pedagogiczne
( emerytowana nauczycielka),
ale niekoniecznie.

Tel: 0 600 045 747
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