
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:

WK¸ADY i KOMINKI 
z MARMURU, GRANITU,
PIASKOWCA
SCHODY PARAPETY POSADZKI 
KAFLE
WYCENA PROJEKT MONTA˚
Babice Nowe
ul. Ogrodnicza 2
tel. 722 90 42; 424 46 58
kom. 0- 501 717 896

KOMPUTERY
HURT DETAL (realizacja zamówieƒ)

• SERWIS - naprawa sprz´tu i regeneracja tonerów
• OBS¸UGA FIRM - sieci, oprogramowanie, pogotowie komputerowe

AMON Sp. z o.o. tel. 722 01 42
ul. Warszawska 51 kom. 0- 601 228 998
05 - 082 Lubiczów kom. 0 -601 229 771 

e-mail: amon3@op.pl              http//: www.amon-pc.com.pl

UBEZPIECZENIA
DORADZTWO - pe∏ny zakres

Agent ubezpieczeniowy PZU S.A.
Tomasz Langa
Stare Babice, ul. Pohulanka 36
Tel/fax 752 91 88

Agent ubezpieczeniowy TUiR “ WARTA” S.A.
Katarzyna Langa

Stare Babice ul. Pohulanka 36
Tel/fax 752 91 88; 0- 501 388 413

•komunikacyjne •majàtkowe •rolne •turystyczne 
•OC zawodowe •firm i inne 

•II i III filar systemu emerytalnego Amplico AIG Life

Zapraszamy do nowo otwartego 

CENTRUM 
OGRODNICZO - PRZEMYS¸OWEGO

J.A SYSIAK

w Wojcieszynie ul. Warszawska 609

tel. 796 05 61   
0 604 770 268

www.sysiak.com.pl

BIURO POÂREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI

RANCZO s.c.
IRENA GMOCHOWSKA

licencja zawodowa, cz∏onek WSPON i PFRN, ubezp.

Zapraszamy do naszych biur

Stare Babice Wojcieszyn
ul. Rynek 33 ul. Warszawska 515
tel/fax 722 95 82 tel/fax 752 08 05 
tel.kom. 0 602 553 059 tel.kom. 0 502 36 11 96

Leszno
ul. B∏oƒska 2
tel/fax 725 90 74
tel.kom. 0 694 55 88 96

w godz. pn. - pt. 9 - 18, sob. 9 -15

PoÊredniczymy przy kupnie, sprzeda˝y, najmie!

REMO TRUCK
A U T O R Y Z O W A N Y  S E R W I S

Samochodów Ci´˝arowych, Lor, Naczep, Przyczep i Autobusów

05 - 082 St. Babice

Latchorzew, ul. Warszawska 165

Tel/fax (22) 722- 98-45, Tel. kom. 0- 602- 390- 522

Us∏ugi tokarsko - frezarskie. 
Cz´Êci zamienne    Regeneracja

serwis@remotruck.com.pl             www.remotruck.com.pl

Kwiaciarnia BAM
Najpi´kniejsze  kwiaty, mi∏a, fachowa obs∏uga

St. Babice  Ul. Warszawska 338, 
vis a vis sk∏adu budowlanego.
Tel.0-691-958- 504

pn- sob 10:00-19:00
niedz. 10:30- 15:30

Zapraszamy!
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Ok∏adka

Monika z Babic Nowych 

podczas Dnia Ziemi.

2 Zaproszenia ró˝ne.

Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu

3 Kwiaty zamiast Êmieci -

Rozmowa z Justynà Szczepanik -   

przew. Gminnej Komisji OÊwiaty...

Nasta∏ czas radoÊci - 

o czasie po Wielkiej Nocy mówi 

ks. pra∏at Jan Szubka.

5 Z sesji Rady Gminy.

7 Razem o naszych sprawach - ze 

spotkania radnej Lucyny Molak 

z mieszkaƒcami.

Babickie Towarzystwo Cyklistów

- zaprasza na wspólne przeja˝d˝ki.

Tematy miesiàca

8-9 Dzieƒ Ziemi- móg∏by byÊ codziennie.

10-11 Powiatowy Konkurs Muzyczny.

Bezpieczna Gmina

12 Strza∏y w Babicach i...

Spotkanie przed Szczytem.

13 Nie musz´ byç bezbronna! - O tym

jak radzà sobie niektóre nasze Panie.

Informacje

14-15 Informacja o prawie wyborczym 

do Parlamentu Europejskiego.

16 Po zasi∏ki do gminy. - O tym 

co zmieni∏o si´ mówi A. Napurka.

17 za pi´ç dwunasta - rolnikom 

pozosta∏o niewiele czasu...

Sport

18 Dwa razy srebro. To jest pi∏ka.

- Par´ s∏ów o naszych sukcesach

w badmintonie i pi∏ce r´cznej.

19-20 Og∏oszenia. 

– W Gazecie Babickiej og∏aszaç si´

warto!

W numerze:

Wojewódzki OÊrodek Doradztwa Rol-
niczego w Warszawie proponuje miesz-
kaƒcom naszej gminy udzia∏ w cyklu
szkoleƒ warsztatowych, b´dàcych uzu-
pe∏nieniem dzia∏aƒ prowadzonych na te-
renie województwa mazowieckiego 
w  ostatnich miesiàcach. Dzia∏ania te po-
lega∏y na skierowaniu podstawowych in-
formacji dotyczàcych systemu bezpie-
czeƒstwa ˝ywnoÊci HACCP do ma∏ych 
i Êrednich podmiotów gospodarki ˝yw-
noÊciowej. Celem warsztatów jest przy-
gotowanie uczestników do wdra˝ania 
w  firmach systemu HACCP. 

Uczestnicy, oprócz poznania prak-
tycznych sposobów wdra˝ania Systemu,
zostanà zaopatrzeni w materia∏y umo˝li-
wiajàce szybkie podj´cie dzia∏aƒ wdro˝e-
niowych. 

Planowane jest prowadzenie warsz-
tatów w czterech grupach tematycznych:
dla bran˝y owocowo - warzywnej, pie-
karniczo- ciastkarskiej, sklepów i hurtow-
ni bran˝y spo˝ywczej, dla ma∏ej gastro-
nomii i sto∏ówek. 

Udzia∏ w warsztatach jest p∏atny i wy-
nosi 150 z∏ za osob´. Odb´dà si´ 
w czerwcu, po zg∏oszeniu si´ 20 -25
osób.

Warsztaty b´dà trwa∏y ok. 7- 8 godz.
i poprowadzà je specjaliÊci spoza WODR
oraz pracownicy zak∏adowi WODR. 

WÊród tematów omawianych na wy-
k∏adach znajdà si´: jakoÊç i bezpieczeƒ-
stwo zdrowotne ˝ywnoÊci, regulacje
prawne w zakresie HACCP, wymagania
sanitarno- higieniczne w podmiotach
zajmujàcych si´ produkcjà i obrotem ar-
tyku∏ami ˝ywnoÊciowymi, praktyczne za-
sady i etapy wdra˝ania systemu HACCP,
utrzymanie systemu HACCP.

Po zakoƒczeniu warsztatów uczestnik
otrzyma numerowane Âwiadectwo
Ukoƒczenia Szkolenia Warsztatowego,
stanowiàce potwierdzenie odbycia wy-
mienionych w programie zaj´ç. 

Zapisy przyjmujemy do 15 maja br. 
w Doradztwie Rolniczym - Urzàd Gminy,
pokój 29, w godz. 8.00 - 10.00.

M. Matuszewska 

Warsztaty HACCP

Gazeta Babicka – miesi´cznik Gminy Stare Babice
Adres redakcji: 05–082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 722–95–81, fax 722–90–21;
www.babice–stare.waw.pl, e–mail: gazeta.babicka@babice–stare.waw.pl
Redaktor naczelny: Marcin ¸ada. Sekretarz redakcji: Aneta Ko∏aczyƒska
NUMER KONTA: SBO Warszawa o/Stare Babice 10 8015 0004 3000 1124 2030 0008
Sk∏ad i druk: PRINTMAX, tel./fax (22) 733 11 88, Stare Babice, ul. Sienkiewicza 103.

Zapraszamy mieszkaƒców gminy Sta-
re Babice na uroczyste obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

OkolicznoÊciowa akademia odb´dzie

si´ 3 maja br. o godz. 13.00 w  Zespo-
le Szkolno - Przedszkolnym w Borz´cinie
Du˝ym. 

Obchody 3 Maja

Zapraszamy mieszkaƒców gminy
Stare Babice na bezp∏atne badania
s∏uchu, które odb´dà si´ w Urz´dzie
Gminy w St. Babicach. Ch´tni b´dà
przyjmowani: 6 maja od godz. 10.00
do 18.00 - ok. 50 osób 
7 maja od godz.  8.30 do 14.00 - ok.
30 osób

Badania przeprowadzà  specjaliÊci z

firmy “AB Tech Med Centrum Techniki Me-
dycznej” w Warszawie, przy pomocy no-
woczesnego sprz´tu audiologicznego.
WczeÊniejsze zapisy na badania przyjmo-
wane sà w Gminnym OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej od dnia 28 kwietnia 2004 r.
Osoby zainteresowane proszone sà o kon-
takt osobisty lub telefoniczny pod nr. 
722 90 11. 

Przebadajmy s∏uch

Wójt Gminy i Doradztwo Rolnicze w Sta-
rych Babicach zapraszajà na seminarium,
które odb´dzie si´ dnia 18 maja br. o
godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urz´du.

W programie: wyk∏ad S∏awomira Pietrza-
ka “Produkcja rolna w Unii Europejskiej -
normy jakoÊciowe obowiàzujàce dla wa-
rzyw”. 

Seminarium dla rolników

Wójt  Gminy  Stare Babice poszukuje 
do pracy w Urz´dzie Gminy osoby z wy-
kszta∏ceniem wy˝szym technicznym, najle-

piej o specjalnoÊci drogownictwo. 
Oferty prosimy sk∏adaç w sekretariacie.

pok.18. 

Praca
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- Jakie sprawy Pani zdaniem wyma-
gajà w gminie najpilniejszego rozwià-
zania?

- Chcia∏abym efektywnie wykorzystaç
czas mojej kadencji, zw∏aszcza ˝e kilka
spraw z okr´gu, który reprezentuj´, ju˝ od
dawna domaga si´ realizacji. Jednà z nich, 
o której cz´sto mówià mieszkaƒcy Mariewa
jest budowa wodociàgu. JeÊli wykonamy t´
inwestycj´ i dokoƒczymy wodociàg w Stani-
s∏awowie, b´dziemy mogli powiedzieç, ˝e
ca∏a gmina ma ju˝ dobrà wod´. Wszystko
wskazuje na to, ˝e prace zwiàzane z wodo-
ciàgiem zakoƒczà si´ jeszcze w tym roku. 

Wa˝nà sprawà dla wielu mieszkaƒców
jest przewidywana modernizacja ulicy War-
szawskiej. Jednym z bardziej niebezpiecz-
nych miejsc jest odcinek mi´dzy Wojcieszy-
nem a Borz´cinem. Nie ma tam chodnika, 
w czym oczywiÊcie nie ma nic dziwnego, bo
w tej okolicy przewa˝ajà pola i domów jest
niewiele. Ale jednak jest to teren ucz´szcza-
ny przez ludzi, którzy chodzà tamt´dy 
na zakupy, do koÊcio∏a i oÊrodka zdrowia.
Na drodze warszawskiej odnotowujemy
wiele wypadków, zw∏aszcza w okresie je-

sienno - zimowym. Dlatego te˝ mo˝emy si´
cieszyç, ˝e powstanie tam w niedalekiej
przysz∏oÊci chodnik i ciàg pieszo - rowero-
wy. Obecnie na ukoƒczeniu sà ju˝ prace
zwiàzane z planowaniem tej inwestycji.  

Nast´pnym wa˝nym zagadnieniem jest
koniecznoÊç poprawy komunikacji. Dobrze
si´ sta∏o, ˝e wreszcie ZTM podpisa∏ z Gminà
porozumienie, na mocy którego wszystkie
dotychczasowe linie autobusowe zosta∏y
zachowane. Wa˝ne jest teraz wprowadze-
nie wi´kszych gabarytowo autobusów 
i zmiana ich rozk∏adu jazdy po to, by roz∏a-
dowaç szczyt poranny. Zdarza si´ bowiem,
˝e uczniowie i studenci z okolic Wojcieszyna
czy Wierzbina, doje˝d˝ajàcy na zaj´cia 
do Warszawy, nie mieszczà si´ w autobu-
sach. Sama znam kilka przypadków, gdy
m∏odzi ludzie musieli rowerami doje˝d˝aç
do Borz´cina, aby zmieÊciç si´ w porannym
autobusie. Jest to przykre, ˝e uczniowie z
tych okolic nie mogà w godziwych warun-
kach doje˝d˝aç do szkó∏. Autobus przepe∏-
niony jedzie ju˝ od Leszna. Potrzebna jest
zatem wi´ksza iloÊç kursów porannych i t´
spraw´ w najbli˝szej przysz∏oÊci b´d´ stara-

∏a si´ za∏atwiç. 
Problemy z komunikacjà wyst´pujà tak-

˝e w Mariewie, a do Budy, do której prowa-
dzi tylko droga gruntowa, nie ma w ogóle
komunikacji. Jeêdzi tam tylko autobus szkol-
ny, który przywozi dzieci do szko∏y w Borz´-
cinie. Mamy ju˝ plany rozwiàzania tej sytu-
acji jeÊli chodzi o Mariew, ale pewne ustale-
nia jeszcze trwajà. Podpiszemy prawdopo-
dobnie porozumienie mi´dzygminne i ra-
zem z oÊciennymi samorzàdami  uporamy
si´ z tym problemem.

- Jakie jeszcze sprawy wymagajà
rozwiàzania w Pani rejonie?

- Spraw takich jest wiele. Np. przy ul.
Królowej Marysieƒki w Wierzbinie przebiega
g∏´boki rów melioracyjny, trzeba zabezpie-
czyç go jakàÊ barierà. Jako radnà boli mnie
tak˝e to, co obserwuj´ wiosnà na ∏àkach.
Co roku wypalane sà trawy i zw∏aszcza kie-
dy jest sucho, ogieƒ pozostawiany bez kon-
troli stanowi powa˝ne zagro˝enie zarówno
dla puszczy, jak i dla dobra wielu ludzi, nie
mówiàc ju˝ o zniszczeniu ekosystemu ∏àko-

KWIATY ZAMIAST ÂMIECI

I WIELE INNYCH SPRAW...

Justyna Szczepanik jest przewodniczàcà Gminnej Komisji OÊwiaty, Kultury,
Promocji Zdrowia i Sportu. Pracuje jako nauczyciel dyplomowany w ZSP w Bo-
rz´cinie. Jest równie˝ radnà okr´gu obejmujàcego: Wierzbin, Zalesie, Stani-
s∏awów, Mariew i Bud´.

Za nami ju˝ czas Âwi´tego Triduum
Paschalnego, w koÊcio∏ach naszej
gminy mogliÊmy adorowaç i podzi-
wiaç pi´knie wykonane Groby Paƒ-
skie, które dostarczy∏y nam prze˝yç
nie tylko religijnych, ale równie˝ arty-
stycznych. O kilka refleksji zwiàzanych
z minionym czasem Wielkiej Nocy po-
prosiliÊmy ks. pra∏ata Jana Szubk´.

- Wbrew temu, co si´
powszechnie uwa˝a, czas
wielkanocnej radoÊci jeszcze
nie minà∏. On nadal trwa 
i b´dzie tak jeszcze przez
d∏u˝szy czas, a˝ do dnia Ze-
s∏ania Ducha Âwi´tego. Ale
cofnijmy si´ najpierw o kilka-
naÊcie dni, ten
czas nale˝y
bowiem po-
strzegaç jako
jednà ca∏oÊç.

W Wielkim Tygodniu 
w sposób szczególny roz-
wa˝aliÊmy m´k´, Êmierç 
i zmartwychwstanie Pana
Jezusa. Rozpocz´liÊmy go
Niedzielà Palmowà, która
przypomina uroczysty
wjazd Jezusa do Jerozoli-

my. On wiedzia∏, ˝e b´dzie podejmowa∏
m´k´, Krzy˝ i cierpienie. Wiedzia∏ to, gdy
inni Êpiewali Mu radosne hosanna, cie-
szàc si´ z Jego przyjazdu. W Wielki
Czwartek wspominaliÊmy Ostatnià Wie-
czerz´ z aposto∏ami w wieczerniku 
i ustanowienie sakramentu Eucharystii 

NASTA¸ CZAS RADOÂCI!

dokoƒczenie na str. 4

dokoƒczenie na str. 6
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wego. Bulwersuje mnie równie˝ iloÊç Êmieci
pojawiajàcych si´ w rowach. Sà to przewa˝-
nie odpady pobudowlane. Widz´, ˝e w na-
szej gminie powstaje wiele nowych domów,
ale jeÊli kogoÊ staç na budow´ - to powinien
znaleêç jeszcze “kilka z∏otych” na wywiezie-
nie gruzu i Êmieci.

Mamy szcz´Êcie mieszkaç w pi´knej
gminie, zadbajmy zatem o estetyk´ i nie
niszczmy jej bezmyÊlnym dzia∏aniem. Warto
by w przypadku wykrycia sprawcy zaÊmie-
cania okolicy, na∏o˝yç na niego specjalnà ka-
r´ - aby oprócz grzywny wykona∏ dla gminy
jakàÊ prac´ estetycznà - np. posadzi∏ kwiaty...

- Czym zajmuje si´ ostatnio Komisja
której Pani przewodniczy? 

- W zwiàzku ze zmianami prawa doty-
czàcego dzia∏ania samorzàdów zaj´liÊmy si´
sprawami organizacji pozarzàdowych. Te-
mat ten wià˝e si´ z zagadnieniami dotyczà-
cymi: sportu, kultury i opieki nad dzieçmi
niepe∏nosprawnymi, które na bie˝àco reali-
zujemy w gminie. Aby sprostaç wymogom
nowej ustawy wypracowaliÊmy specjalny
program wspó∏pracy z organizacjami poza-
rzàdowymi. Na jego podstawie Wójt Gminy
rozpisa∏ konkurs poÊwi´cony realizacji za-
daƒ publicznych, do którego przystàpi∏
m.in.: KS “Naprzód” Zielonki wraz ze szkol-
nymi UKS-ami. Powsta∏y tak˝e dwa stowa-
rzyszenia przy szko∏ach podstawowych - To-
warzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wi∏ko-
mirskiego w St. Babicach i Stowarzyszenie
Kulturalne “Kotwica” przy ZSP w Borz´cinie.

Naszej komisji bliskie sà równie˝ zagad-
nienia dotyczàce osób niepe∏nosprawnych.
Na bie˝àco wspó∏pracujemy z OÊrodkiem
Rehabilitacyjno- Terapeutycznym w Bliznem
Jasiƒskiego. JesteÊmy zadowoleni z jego
pracy. To dzi´ki niemu nasza spo∏ecznoÊç
jest  otwarta na potrzeby ludzi niepe∏no-
sprawnych, a chore dzieci nie sà izolowane
i majà wÊród nas swoje miejsce. Integracyj-
ny Dzieƒ Dziecka, który odb´dzie si´ ju˝ nie-
bawem, jest tego mi∏ym przejawem. 
Komisja uczestniczy tak˝e w pracach doty-
czàcych Programu Promocji Zdrowia. Zale˝y
nam na tym, aby jak najwi´cej ludzi mog∏o
z niego skorzystaç.  

- Jak Pani ocenia tegoroczny bu-
d˝et, a zw∏aszcza iloÊç Êrodków finan-
sowych przeznaczonych na oÊwiat´ 
i kultur´?

- Uwa˝am, ˝e sà one wystarczajàce. 
W tym roku dystrybucja Êrodków jest nieco
inna ni˝ przed laty, poniewa˝ wià˝e si´ z ko-
niecznoÊcià przeprowadzenia konkursów.
Jednak w czasie dyskusji podczas posiedzeƒ
naszej komisji, wszyscy zaakceptowali bu-
d˝et. Równie˝ dyrektorzy szkó∏ wyrazili 
o nim pozytywnà opini´, a wiem, ˝e w pla-
cówkach szkolnych b´dzie si´ przeprowa-
dza∏o ró˝norodne prace. W SP w St. Babi-
cach zostanie ocieplony budynek, w przed-
szkolu b´dà wymieniane okna. W ZSP w Bo-
rz´cinie planuje si´ remont dachu.

- Jak z punktu widzenia przewodni-
czàcej komisji postrzega Pani poziom
naszej oÊwiaty?

- Jest to sprawa, która bardzo le˝y mi na
sercu. Jestem przecie˝ nauczycielkà. Sàdz´,
˝e nie mamy si´ czego wstydziç. Dobrze
rozwiàzaliÊmy problem dowozu dzieci do
szkó∏, co sprzyja ich bezpieczeƒstwu i odpo-
wiedniej frekwencji w placówkach oÊwiato-
wych. Nauczyciele stale podnoszà swoje
kwalifikacje, uczestniczà w szkoleniach 
i warsztatach przedmiotowo - metodycz-
nych. Mamy dziÊ 4 stopnie awansu zawo-
dowego - sà to nauczyciel: sta˝ysta, kon-
traktowy, mianowany i dyplomowany. Wie-
le osób koƒczy dodatkowe kursy doszkalajà-
ce i bierze udzia∏ w radach samokszta∏ce-
niowych. Nauczyciel jest zatem osobà, któ-
ra nie tylko uczy innych, ale musi stale pra-
cowaç równie˝  nad sobà. To specyfika na-
szego zawodu. Staramy si´ tak˝e dbaç 
o wyposa˝enie w pomoce naukowe. Ostat-
nio sprawdzaliÊmy we wszystkich szko∏ach
dost´p uczniów do technologii komputero-
wej i informatycznej. Przoduje w poziomie
sprz´tu Gimnazjum w Koczargach - sà tam
2 klasy komputerowe i ZSP w Borz´cinie,
gdzie równie˝ mamy dobrze wyposa˝onà
pracowni´ komputerowà, trzeba wymieniç
natomiast cz´Êç sprz´tu elektronicznego 
w SP w St. Babicach.

- Komisja wizytowa∏a podobno bi-
bliotek´ gminnà?

- Tak, byliÊmy tam na poczàtku br. Bi-
blioteka mieÊci si´ w pomieszczeniu usytu-
owanym w podziemiach babickiej podsta-
wówki i ju˝ dawno zamierzaliÊmy przenieÊç
jà gdzie indziej. Dotàd by∏y jednak inne po-
trzeby. Po ostatniej wizycie stwierdziliÊmy,
˝e ksi´gozbiory si´ nie mieszczà, a przybywa
przecie˝ nowych tytu∏ów. Z ubieg∏oroczne-
go bud˝etu przeznaczono oko∏o 15 tys. z∏
na zakup  publikacji. Gdzie pomieszczà si´
nowe ksià˝ki? ChcielibyÊmy, aby w ramach
przewidywanej modernizacji OÊrodka Zdro-
wia w St. Babicach w rozbudowanym bu-
dynku znalaz∏a si´ nowa bliblioteka. Byç
mo˝e b´dzie skomputeryzowana - podob-
nie jak w Gimnazjum w Koczargach. Stwo-
rzenie odpowiednich warunków dla rozwo-
ju czytelnictwa jest wa˝ne zw∏aszcza dziÊ, 
w dobie dynamicznego rozwoju multime-
diów. One jednak nie rozwijajà ludzi w ta-
kim stopniu jak wartoÊciowa literatura.

- Niektóre osoby twierdzà, ˝e m∏o-
dzie˝ nie znajduje dla siebie interesujà-
cych zaj´ç w naszej gminie i dlatego
w∏óczy si´ bez celu wieczorami. Co Pa-
ni o tym sàdzi?

- Jest to szerszy problem i zjawisko
ogólnospo∏eczne. Sà takie osoby, które w∏a-
Êciwie niczym si´ nie interesujà. Czasami
przesiadujà w godzinach wieczornych pod
Urz´dem Gminy, pijà piwo i z upodobaniem
brudzà Êciany odbijajàc na nich Êlady bu-
tów. Dla nich ˝adna z naszych ofert nie b´-

dzie atrakcyjna. Podobne grupy wa∏´sajà si´
w innych miejscowoÊciach i nawet w War-
szawie, w której na brak zaj´ç nie mo˝na
przecie˝ narzekaç. Na szcz´Êcie jednak,
wi´kszoÊç m∏odzie˝y ma inne spojrzenie na
˝ycie

˚ycie kulturalne gminy realizuje si´ przy
ka˝dej z naszych placówek szkolnych. Ofe-
rujà one szeroki zakres zaj´ç pozalekcyj-
nych, zarówno przedmiotowych jak i arty-
stycznych - np. zaj´cia muzyczne, teatralne,
taneczne. Wiele z nich odbywa si´ nieod-
p∏atnie. Przy ka˝dej ze szkó∏ dzia∏ajà UKS-y.
M∏odzie˝ ma mo˝liwoÊç uprawiania sportu
i odnosi w wielu dziedzinach sukcesy- jak
chocia˝by w pi∏ce no˝nej, w pi∏ce r´cznej 
i badmintonie. 

Nowo powsta∏e stowarzyszenia kultu-
ralne równie˝ wychodzà z interesujàcymi
propozycjami. Ponadto w ZSP w Borz´cinie
przeprowadza si´ akcj´ “szko∏y otwartych
drzwi”. Udost´pniamy zainteresowanym
naszà placówk´ w soboty. Dzieci i doroÊli
przychodzà pograç w tenisa, korzystajà tak-
˝e z boiska. Obiektem  opiekujà si´ wtedy
dzia∏acze borz´ciƒskiego UKS-u.

Sàdz´, ˝e sprawa zagospodarowania si∏
witalnych m∏odzie˝y jest zagadnieniem
otwartym. Komisja OÊwiaty ch´tnie podej-
mie wspó∏prac´ z osobami, które majà ja-
kieÊ ciekawe propozycje i chcia∏yby w∏àczyç
si´ do dzia∏ania. JeÊli pojawi si´ dobry po-
mys∏, mo˝na wygospodarowaç nawet jakieÊ
Êrodki na jego realizacj´. Co jednak zrobiç,
gdy nie ma ˝adnej woli dzia∏ania, panuje
spo∏eczny marazm, a pojawiajà si´ tylko sa-
me g∏osy krytyki? Wszystkich zainteresowa-
nych tym tematem zapraszam na posiedze-
nia Komisji OÊwiaty lub sesj´ Rady Gminy. Li-
sty w tej sprawie mo˝na kierowaç równie˝
do redakcji “Gazety Babickiej”, która popie-
ra wszystkie dobre inicjatywy. 

- Czy zechcia∏aby Pani skomento-
waç to, co dzieje si´ podczas obrad se-
sji Rady Gminy? Nie ma zgodnoÊci
wÊród radnych co do wielu kwestii, na-
wet bud˝et zosta∏ oprotestowany.

- MyÊl´, ˝e na tym w∏aÊnie polega de-
mokracja. Nie zawsze musimy si´ zgadzaç,
doÊç, ˝e wi´kszoÊç radnych dochodzi do
porozumienia, a przeciwni (w∏aÊciwie
wszystkiemu) sà tylko nieliczni.

- Ich g∏os jest jednak widoczny, nie
tylko w internecie...

- Sàdz´, ˝e ekstremalnych dzia∏aƒ nie
warto komentowaç. One sà przejÊciowe 
i ulotne, tak jak burza, która czasem odzy-
wa si´ grzmotem, czasem coÊ zniszczy, ale
po niej zawsze pojawia si´ s∏oƒce. Na t´
okolicznoÊç nasuwa mi si´ pi´kne polskie
powiedzenie: róbmy swoje mimo nagan 
i przytyków, bo nikt nie zadowoli z∏oÊliwych
krytyków. A przed nami wiele jest jeszcze do
zrobienia.

m∏.
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XVI sesja Rady Gminy Stare Babice
odby∏a si´ 25 marca br. By∏a to na-
szym zdaniem najciekawsza sesja
ostatnich miesi´cy. Uchwalono bu-
d˝et, zg∏aszano protesty, mówiono o
tajemniczych teczkach i dziwnych
propozycjach. Brakowa∏o tylko Rywi-
na, nie zabrak∏o natomiast radnych,
którzy znani sà z oryginalnych i kon-
trowersyjnych wypowiedzi.

Jednym z pierwszych punktów obrad
by∏o przyj´cie sprawozdania Gminnej Ko-
misji Rozwiàzywania Problemów Alkoho-
lowych dotyczàcego jej dzia∏alnoÊci w ubr.
Szerokie spektrum zagadnieƒ zwiàzanych
z problematykà zapobiegania patologiom
i wychowania w trzeêwoÊci przedstawi∏
przewodniczàcy komisji lek. med. Janusz
Âli˝ewski. 

Nast´pnie Przewodniczàcy Rady i Wójt
Gminy udzielili informacji dotyczàcych
dzia∏aƒ podejmowanych w okresie mi´-
dzysesyjnym. Jednymi z ciekawszych za-
gadnieƒ by∏y: spotkanie Wójta Gminy 
z Dyrektorem Zak∏adu Energetycznego WT
w Pruszkowie, w sprawie modernizacji
niektórych odcinków trakcji elektrycznej
na terenie naszej gminy, objazd dróg
gminnych z udzia∏em przedstawiciela fir-
my, która zajmie si´ konserwacjà dróg
gruntowych i wydanie zarzàdzenia Woje-
wody dotyczàcego wyborów uzupe∏niajà-
cych w okr´gu nr 3 obejmujàcym wsie: Lu-
biczów, Latchorzew i Babice Nowe. Dat´
tych wyborów wyznaczono na 30 maja br.
Po wys∏uchaniu informacji radni podj´li
uchwa∏y w sprawie nadania nazw ulic po-
∏o˝onym we wsiach Kwirynów i Klaudyn.
Kolejnym punktem obrad by∏o podj´cie
uchwa∏y w sprawie przystàpienia do scale-
nia i podzia∏u nieruchomoÊci po∏o˝onych
we wsi Zielonki WieÊ. Kierownik Referatu
Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami-
Gra˝yna Siemiàtkowska poinformowa∏a,
˝e scalenie wsi Zielonki obejmuje tzw. klin
o pow. 26, 32 ha, który jest w∏asnoÊcià
165 osób. Teren ten po∏o˝ony jest mi´dzy
ulicami Sportowà, a Bia∏ej Góry. Kilkakrot-
nie spotykano si´ ju˝ z w∏aÊcicielami grun-
tów, omawiano zasady procesu scaleƒ 
i przybli˝one koszty zwiàzane z jego reali-
zacjà, a zw∏aszcza z op∏atami adiacencki-
mi wynikajàcymi ze wzrostu wartoÊci dzia-
∏ek i uzbrojenia terenu. Ostatecznie po-
wierzchnia do scalenia, uzyskana w wyni-
ku z∏o˝onych wniosków w∏aÊcicieli grun-
tów, wynios∏a 64,29 % przewidzianej ca-
∏oÊci. Uchwa∏´ w tej sprawie podj´to jed-
nog∏oÊnie.

Kolejny punkt sesji dotyczy∏ podj´cia
uchwa∏y w sprawie zamiany nieruchomo-
Êci we wsi Klaudyn na nieruchomoÊç po∏o-
˝onà w St. Babicach.

Nast´pnie radni zaj´li si´ zatwierdze-
niem bud˝etu gminy na rok 2004.Ten
punkt obrad zdominowa∏a dyskusja nad
wniesionymi poprawkami. Radny T. Chu-
decki zada∏ szereg pytaƒ dotyczàcych po-

lityki finansowej Gmi-
ny, z kolei radna L.
Molak pyta∏a o spra-
wy zwiàzane z kanali-
zacjà i wodociàgami.
Radna M. Wójtowicz
stwierdzi∏a potrzeb´
szerszej dyskusji me-
rytorycznej na temat
gminnych inwestycji,
zaznaczy∏a jednocze-
Ênie, i˝ cenne jest to,
˝e ponad 35 % Êrod-
ków w tym bud˝ecie
przeznacza si´ na in-
westycje- robimy za-
tem coÊ dla mieszkaƒców, co pozostanie
na wiele lat- powiedzia∏a radna Wójto-
wicz. Do dyskusji w∏àczyli si´ tak˝e miesz-
kaƒcy ró˝nych miejscowoÊci naszej gminy,
postulujàc wi´kszà trosk´ o stan infra-
struktury, a zw∏aszcza dróg w Kwirynowie,
potrzeb´ promocji gminy w Unii Europej-
skiej i przyspieszenie spraw zwiàzanych 
z modernizacjà ul. Warszawskiej. G∏os za-
bra∏ równie˝ (jak zawsze) so∏tys St. Lesisz
apelujàc m.in., aby przeznaczyç wi´cej pie-
ni´dzy na Spó∏k´ Wodnà i pytajàc o zasad-
noÊç sum przeznaczonych na utrzymanie
zieleni i klub sportowy w gminie.

Nast´pnie radni g∏osowali nad projek-
tem uchwa∏y bud˝etowej. Uchwa∏a nr
XVI/113/04 w sprawie przyj´cia bud˝etu
gminy na rok 2004 podj´ta zosta∏a 10
g∏osami “za”, przy 3 g∏osach “przeciw-
nych” w g∏osowaniu jawnym, przy obec-
noÊci 13 radnych.

Kolejny punkt obrad zawiera∏ interpe-
lacje i zapytania radnych. Jednym z barw-
niejszych wystàpieƒ by∏ protest radnego
Chudeckiego dotyczàcy trybu pracy nad
bud˝etem gminy. Radny twierdzi∏, ˝e 
w ciàgu roku “nie by∏y dyskutowane 
i uchwalane ˝adne programy gospodarcze
dla gminy...gmina nie posiada...planów
budowy infrastruktury...nie dyskutuje si´
wa˝noÊci lokalnych potrzeb...wiele wydat-
ków i inwestycji w bud˝ecie sprawia -jego
zdaniem-wra˝enie przypadkowych”...itp.
Przeciwko temu protestowi zaprotestowa∏
radny L. Poborczyk, który poinformowa∏
zebranych, ˝e radny T. Chudecki wyszed∏ 
z dwóch posiedzeƒ Komisji Gospodarczo-
Finansowej po 10-15 minutach. Wtedy to
w∏aÊnie omawiano szczegó∏owo wszystkie
zagadnienia zwiàzane z inwestycjami, 
o których teraz mówi w swoim proteÊcie. 
- Nic dziwnego, ˝e nie mo˝e ich zatem
zrozumieç, mówiàc, ˝e jest niedoinformo-
wany, poniewa˝ lekcewa˝y posiedzenia
komisji, podczas których sprawy te by∏y
omawiane - powiedzia∏ radny Poborczyk.

Interpelacj´ zg∏osi∏a równie˝ radna M.
Wójtowicz. Poinformowa∏a tak˝e, ˝e jest
jej bardzo przykro, i˝ g∏osowanie nad
uchwa∏à bud˝etowà odby∏o si´ podczas
jej nieobecnoÊci (nie wiemy dlaczego Pani
Radnej nie by∏o), ale jej g∏os jest przeciw-

ko uchwale bud˝etowej. Interpelacja zg∏o-
szona przez radnà dotyczy∏a pytania o po-
wody odstàpienia od niektórych zapisów
programu “Strategii Rozwoju Gminy”.

Z kolei radny M. D˝yga odczyta∏ inter-
pelacj´ dotyczàcà gospodarki odpadami 
i utrzymywania porzàdku na terenach
gminnych le˝àcych we wsi Klaudyn. Zda-
niem radnego niedopuszczalne jest sk∏a-
dowanie du˝ej iloÊci sta∏ych odpadów,
wydzielajàcych przykry zapach w pobli˝u
ulicy Estrady.

Ostatnim punktem obrad XVI sesji Ra-
dy Gminy by∏y wolne wnioski i informacje.
Sprawy poruszane w nich dotyczy∏y m.in.:
wodociàgów gminnych, stanu naszych
dróg, a tak˝e êród∏a informacji, którymi
dysponuje radny T. Chudecki. Temat ten
podjà∏ radny G. Szuba mówiàc, ˝e niepo-
koi go fakt, skàd radny Chudecki ma wia-
domoÊci dotyczàce rachunków Urz´du
Gminy i Sp. Eko- Babice. Póêniej dyskuto-
wano jeszcze o 

“
teczkach” i “dziwnych

propozycjach Przewodniczàcej Komisji Re-
wizyjnej” a tak˝e innych sprawach, który-
mi zdaniem radnego T. Chudeckiego “ju˝
zajà∏ si´ prokurator”. Po czym w dalszej
dyskusji radny wycofa∏ si´ ze swoich w∏a-
snych opinii mówiàc, ˝e si´ pomyli∏ i êle go
poinformowano.

Postronni obserwatorzy, którzy z zacie-
kawieniem przys∏uchiwali si´ dyskusji, 
w tym momencie byli ju˝ kompletnie
zdezorientowani, niektórzy dobrze si´ ba-
wili, chichoczàc w koƒcu sali. Trudno jest 
i nam relacjonowaç te wydarzenia bez
uÊmiechu, dlatego te˝ nie wdajemy si´ 
w szczegó∏y, by nie przekraczaç granic
ÊmiesznoÊci. Zainteresowanych odsy∏amy
do protoko∏u z obrad. Jednak nie kroto-
chwile sà wa˝ne, a zagadnienia meryto-
ryczne. Podczas XVI sesji uchwalono bu-
d˝et, który daje dalsze mo˝liwoÊci rozwo-
ju babickiej gminy i uzyska∏ pozytywnà
opini´ Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie. Jest to pierwszy bud˝et roz-
woju od kilku lat i dlatego w∏aÊnie mo˝e-
my byç z niego dumni i mieç powody 
do zadowolenia. Miejmy nadziej´, ˝e sytu-
acja gospodarcza Polski umo˝liwi pe∏nà
realizacj´ jego zapisów. m∏.  

Z SESJI RADY GMINY
10 “za”, 3 “przeciwnych” - uchwa∏a bud˝etowa zosta∏a przyj´ta.
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i kap∏aƒstwa. Szczególnym momentem
by∏o tu umywanie nóg aposto∏om, które

jest symbolicznym wyrazem mi∏oÊci. Póê-
niej przenieÊliÊmy Pana Jezusa do ciem-
nicy - co zwiàzane jest z rozwa˝aniem

Jego m´ki w Ogrójcu, kiedy przygotowy-
wa∏ si´ do drogi krzy˝owej i Êmierci. Na-
szym wyrazem tych rozwa˝aƒ by∏a ciem-
nica, przypominajàca scen´ z “Pasji” Me-
la Gibsona. By∏ w niej pieƒ, do którego
uwiàzano Jezusa podczas biczowania,
ciernie, narz´dzia m´ki i gwoêdzie. Dru-
gim szczególnym elementem adoracji
by∏ Grób Paƒski, który mia∏ przypominaç
Grób w Jerozlimie. Pan Jezus obecny 
w NajÊwi´tszym Sakramencie doznawa∏
od wiernych w Wielki Piàtek szczególne-
go rozwa˝ania Jego m´ki. Dlatego 
w tym dniu w koÊciele panowa∏a cisza,
nie dzwoniono dzwonkami, a przy ado-
racji odczuwa∏o si´ atmosfer´ g∏´bokie-
go skupienia, zadumy i podzi´kowania
Chrystusowi za Jego m´k´, a z drugiej
strony refleksji nad dzie∏em zbawienia,
które si´ dokona∏o. Tradycyjnie ju˝ Groby
Paƒskie wyra˝a∏y tak˝e symbolicznie na-
szà rzeczywistoÊç i odzwierciedla∏y co-
dzienne ˝ycie. Drzewo, które jest zielone
i korzeniami si´ga grobu Jezusa mówi∏o
nam, ˝e trzeba obumrzeç, tak jak Chry-
stus, aby zmartwychwstaç do nowego
˝ycia.

Tradycjà
Wielk ie j
S o b o t y
sà Êwi´-
c o n k i -
p o k a r -
my, któ-
re przy-
n i e Ê l i
w i e r n i
p rzypo-
m i n a ∏ y
z a t e m
potrawy
s p o ˝ y -
wane w
c z a s i e

Âwiàt. Chleb - pokarm podstawowy,
mi´so - znak baranka, jajko- przejaw no-
wego ˝ycia i sól chroniàca przed zepsu-
ciem. Póêniej przysz∏a radoÊç Wielkano-
cy, kiedy to po czasie ciszy i zadumy
ÊpiewaliÊmy radosne Alleluja! - czyli
chwalcie Pana za m´k´, Êmierç, a zw∏asz-
cza za zmartwychwstanie.
I teraz w∏aÊnie nadszed∏ czas najwi´k-

szej radoÊci. Pierwszà  wyra˝aliÊmy 
w tzw. oktawie - 8 dniach po Wielkano-
cy, nast´pna trwa obecnie przez kolej-
nych 40 dni (od Wielkanocy do Wnie-
bowstàpienia), a póêniej jeszcze przez
10 dni do Zes∏ania Ducha Âwi´tego. To
jest w∏aÊnie czas prawdziwej radoÊci
wielkanocnej, kiedy Êpiewa si´ w koÊcie-
le radosne pieÊni. Czas spleciony z wio-
snà, kwitnieniem kwiatów, wspania∏ymi
kolorami. Ka˝de zmartwychwstanie jest

tak˝e wiosnà KoÊcio∏a. Ale pami´tajmy,
˝e równie˝ ka˝da niedziela jest znakiem
zmartwychwstania. Powinno nas ono
stale odnawiaç i dawaç  si∏´, tak jak na-
szemu symbolicznemu drzewu, które ko-
rzeniami si´ga do spoczywajàcego Chry-
stusa. Niech zmartwychwstanie naucza
nas mi∏oÊci do ludzi i odczuwania mi∏o-
Êci Jezusa i Jego dzie∏a zbawienia. Ka˝da
niedziela jest “Ma∏à Wielkanocà”. ˚ycz´
wszystkim, aby potrafili jà dobrze prze-
˝ywaç i czerpaç z niej radoÊç - powie-
dzia∏ ks. pra∏at Jan Szubka. m∏.

NASTA¸ CZAS RADOÂCI!

dokoƒczenie ze str. 3

W wielu wiejskich parafiach przy Grobach Paƒskich pojawi∏y si´ stra˝e, które dodajà
splendoru nabo˝eƒstwu i sà pi´knà tradycjà. W niektórych koÊcio∏ach stra˝acy padajà
nawet na twarze podczas Êpiewania pieÊni “Weso∏y nam dzieƒ dziÊ nasta∏” i robià to 
z takim impetem, a˝ po koÊciele echo si´ niesie. 

w Borz´cinie

w Lipkowie

w St. Babicach
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Gmin´ stanowià z jednej strony
mieszkaƒcy ze swoimi potrzebami 
i oczekiwaniami, a z drugiej w∏adze.
PoÊrednikiem pomi´dzy obywatelami
a urz´dnikami  sà radni. Decydujà bo-
wiem o wi´kszoÊci zmian w gminnej
infrastrukturze czy finansach i repre-
zentujà  ka˝dego wyborc´. Znajà
wi´c sytuacj´ z obu stron i mogà u∏a-
twiaç wymian´ informacji, gdy˝
mieszkaƒcy nie zawsze wiedzà, co si´
dla nich robi. 

Radna Lucyna Molak 18 marca br.
zorganizowa∏a zebranie informacyjne
dla wyborców okr´gu Stare Babice z
udzia∏em wójta gminy, Krzysztofa
Turka.

G∏ównymi punktami zebrania by∏y:
budowa kanalizacji na ul. Warszawskiej,
modernizacja tej drogi, komunikacja zbio-
rowa, utwardzenie dróg gminnych oraz
sprawy ogólne, które dotyczà mieszkaƒ-
ców tego okr´gu wyborczego.

Wszystkich mieszkaƒców  ulicy War-
szawskiej i podró˝ujàcych nià ucieszy in-
formacja, ˝e za kilka miesi´cy rozpocznie
si´  modernizacja tej wyjàtkowo zniszczo-
nej drogi. Inwestorem jest  zarzàdca, czyli
Mazowiecki Zarzàd Dróg Wojewódzkich.
Prace projektowe przed∏u˝ajà  si´, gdy˝
m.in. ich zakres zosta∏ rozszerzony o za-
gadnienie odwodnienia tej drogi i zwi´k-
szy∏a si´ iloÊç odcinków przygotowanych
do modernizacji. 

Wójt gminy przekaza∏ zebranym dobrà
wiadomoÊç - b´dà dodatkowe przystanki
na ca∏ej d∏ugoÊci ulicy, w tych miejscach,
które postulowali radni (m.in. przy ul. Ku-
trzeby, w Wojcieszynie i w Borz´cinie
przed szko∏à). Wszystkie przystanki sà za-
projektowane z zatokami autobusowymi,
b´dzie te˝ wi´cej przejÊç dla pieszych, przy
ka˝dym skrzy˝owaniu powstanà lewoskr´-
ty, co zmniejszy ryzyko wypadków. 

W∏adzom gminy uda∏o si´ wynegocjo-
waç u inwestora wykonanie chodników 
i Êcie˝ek rowerowych wzd∏u˝ ca∏ej ul.

Warszawskiej. Po stronie pó∏nocnej po-
wstanie ciàg pieszo - rowerowy, szeroko-
Êci 3,5 m, po drugiej stronie - pieszy. Mi´-
dzy pasem pieszo - rowerowym a jezdnià
znajdzie si´ pas zieleni.  

Radna Molak uzyska∏a telefoniczne za-
pewnienie od dyrekcji ZDW, ˝e moderni-
zacja tej drogi zostanie przeprowadzona
w l.2004 - 2006.

Kolejnym punktem dyskusji by∏ pro-
blem utrzymania dróg gminnych. Wielu
mieszkaƒców  nie orientuje si´, które dro-
gi nale˝à do gminy, a które do powiatu
czy województwa. W zwiàzku z tym, 
o wszystkie problemy zwiàzane z ich sta-
nem obarczana jest gmina. Drogi gminne
sà najcz´Êciej gruntowe, o ró˝nym stopniu
utwardzenia, w tym wiele typowo po-
lnych. 

- Obecny etap rozwoju gminy nie po-
zwala na gruntownà modernizacj´ dróg-
wyjaÊni∏ Wójt. - Najpierw budujemy wo-
dociàgi, gazociàgi, przewody energetycz-
ne, kanalizacj´, linie telefoniczne, dopiero
po nich przeprowadzane sà kosztowne in-
westycje utwardzania ulic. 

Zamiast generalnej modernizacji, wy-
konywane jest cz´Êciowe utwardzenie
dróg gruntowych kruszonym asfaltem.
Koszt tego zabiegu wynosi ok. 500 z∏ dla
jednego w∏aÊciciela dzia∏ki. W ten sposób
zosta∏y utwardzone ulice Zachodnia, S∏o-
neczna, Prosta. Co roku  konserwowane
sà drogi gruntowe, wymagajàce najpilniej-
szej naprawy. 

Budowa kanalizacji wzd∏u˝ ul. War-
szawskiej wià˝e si´ z zasypaniem rowów
melioracyjnych i poprowadzeniem ruro-
ciàgu po terenach prywatnych. Konieczne
te˝ b´dzie wybudowanie ok. 7 zbiorników
retencyjnych na wody burzowe i prze-
pompowni, na które trzeba pozyskaç te-
ren. 

W tej sprawie g∏os zabra∏a Krystyna
Szarlik, projektantka kilku wczeÊniejszych
planów kanalizacji dla gminy. - W Bliznem
uda∏o nam si´ skanalizowaç prawie ca∏à

ul. Warszawskà, gdy˝ sà tam uliczki po-
przeczne, które majà kana∏y. Odprowa-
dzaliÊmy zatem Êcieki po ogródkach dzia∏-
kowych do bocznych kana∏ów. Gorzej wy-
glàda sytuacja z ul. Warszawskà od Blizne-
go do Babic, nie ma tam bowiem ˝adnej
ulicy poprzecznej posiadajàcej kana∏. By
inwestycja si´ powiod∏a, konieczna jest
zgoda  wszystkich mieszkaƒców na cz´sto
konieczne zniszczenie ogródków.  

Podczas dyskusji ustalono, ˝e Krystyna
Szarlik przygotuje  wst´pnà propozycj´
przebiegu kanalizacji na odcinku od Bli-
znego do skrzy˝owania z ul. Ogrodniczà. 
Mieszkaƒcy nie powinni obawiaç si´ kosz-
tu kanalizacji, który wyniesie 2,3 tys. z∏ 
od dzia∏ki. Wójt zapewni∏, ze istnieje mo˝-
liwoÊç roz∏o˝enia p∏atnoÊci na raty, umo-
rzenia cz´Êci czy nawet ca∏oÊci w szcze-
gólnych przypadkach.  

- Zorganizowa∏am to zebranie, gdy˝
budowa kanalizacji jest bardzo wa˝na dla
poprawy stanu Êrodowiska naturalnego 
i staram si´ to uzmys∏owiç niektórym
mieszkaƒcom - powiedzia∏a Lucyna Mo-
lak. - Przy okazji uda∏o si´ poruszyç inne
istotne dla nas wszystkich kwestie. Po tym
spotkaniu mieszkaƒcy przychodzà do
mnie i dopytujà si´ o szczegó∏y. Widz´, ˝e
sà bardziej ch´tni do wspó∏pracy, gdy˝
zrozumieli, ˝e inwestycje przeprowadza
si´ dla ich dobra. W maju planuj´ kolejne
zebranie, na którym poinformuj´ wybor-
ców m.in. o tym, czy Krystyna Szarlik za
zgodà Wójta przygotuje projekt kanalizacji
dla odcinka ul. Warszawskiej od Pi∏sud-
skiego do Kutrzeby.    
Wysoka frekwencja i iloÊç poruszanych za-
gadnieƒ  dowodzà, ˝e potrzebne sà po-
dobne zebrania. Mieszkaƒcy powinni wie-
dzieç, co W∏adze Gminy robià dla popra-
wy warunków ich ˝ycia. OczywiÊcie nie
wszystkie problemy  sà ju˝ za∏atwione, ale
na os∏od´ pozostajà...cukierki, których 
i tym razem nie zabrak∏o. Dzi´kujemy rad-
nej Lucynie Molak za zorganizowanie tak
mi∏ego i po˝ytecznego spotkania. ak.  

Babickie Towarzystwo Cyklistów za-
prasza na wspólne przeja˝d˝ki ro-
werowe. Towarzystwo nasze dzia∏a
od lipca 2002 r. i liczy oko∏o dwu-
dziestu cz∏onków.

Naszym celem  jest nie tylko propa-
gowanie turystyki rowerowej,  pozna-
wanie walorów przyrodniczych Puszczy
Kampinoskiej oraz otaczajàcych jà oko-
lic, ale równie˝ poznawanie historii 
i miejsc pami´ci narodowej. Podczas
wycieczek staramy si´ dzieliç wiedzà na
temat miejsc, przez które przeje˝d˝amy

jak równie˝ obiektów przyrodniczych
mijanych po drodze. Nasze wycieczki
organizujemy w niedziele, zbieramy si´
na terenie Klubu Sportowego w Zielon-
kach, skàd wyruszamy o godz. 11.00.
Wiosenne wycieczki odbywajà si´ na
dystansie ok. 30 kilometrów, latem ro-
bimy ok. 50 - 60, a dla bardziej wytrzy-
ma∏ych organizujemy d∏u˝sze eskapady
np. nad Zalew Zegrzyƒski lub do miej-
scowoÊci Granica. W∏aÊciwy sezon ro-
werowy trwa od maja do paêdziernika
z krótkimi przerwami w okresie letnim,

kiedy to wi´kszoÊç z nas wyje˝d˝a na
wakacje lub gdy obowiàzuje zakaz
wst´pu do KPN-u spowodowany suszà.
W okresie jesieƒ - zima nie ma zorgani-
zowanych wycieczek, jeêdzimy wtedy 
w “luênych” grupach. 

Wszystkich tych, którzy chcieliby
spróbowaç si∏ po raz pierwszy zapra-
szam w niedziel´ 16 maja o godz.
11.00 do Klubu Sportowego w Zielon-
kach, wystarczy mieç sprawny rower 
i ch´ci. Serdecznie zapraszam.

Mariusz ¸ukasiewicz

RAZEM O NASZYCH SPRAWACH

BABICKIE TOWARZYSTWO CYKLISTÓW
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Pi´kne roÊliny, minera∏y, wspania∏y miód i wyroby
mleczarskie, ciekawe doÊwiadczenia chemiczne, gry
i zabawy rodzinne oraz wiele interesujàcych ekolo-
gicznych informacji- przygotowali nauczyciele ze Sz-
ko∏y Podstawowej w St. Babicach na 3 (babicki)
Dzieƒ Ziemi. 

Przez chwil´ myÊleliÊmy, ˝e niedzielna impreza - 18
kwietnia br. nie uda si´, bo nadciàga∏y ciemne, deszczowe
chmury. Ale wraz z przybyciem stra˝aków i policjantów na
koniach pogoda si´ poprawi∏a i wyjrza∏o nawet s∏oƒce.
Impreza odbywa∏a si´ cz´Êciowo na szkolnym boisku,
gdzie ulokowano stoiska z ró˝noÊciami, a cz´Êciowo w bu-
dynku szko∏y. Tam w∏aÊnie rozgrywano turniej rodzinny rin-
go, grano w szachy i warcaby, a tak˝e przeprowadzano
konkursy plastyczne i doÊwiadczenia chemiczne.

Przy wozach stra˝ackich spotkaliÊmy komendanta OSP
w St. Babicach Micha∏a Starnowskiego. - Nie mog∏o nas tu
zabraknàç -powiedzia∏. ChcieliÊmy pokazaç dzieciom nasz
sprz´t stra˝acki, a jednoczeÊnie przestrzec wszystkich
mieszkaƒców przed wypalaniem traw. Niestety jest to na-
gminne zjawisko na wiosn´. W tym roku ju˝ kilka razy jeê-
dziliÊmy do po˝arów traw, a w ub. roku takich wyjazdów
by∏o ponad 30. Najwi´cej pali∏o si´ w Bliznem, Klaudynie,
Janowie i Koczargach. Ca∏e szcz´Êcie, wsz´dzie zdà˝yliÊmy
dojechaç na czas i oby∏o si´ bez strat- powiedzia∏ komen-
dant Starnowski.

Du˝e zainteresowanie przyby∏ych goÊci budzi∏o stoisko
roÊlinne gospodarstwa Jerzego Drzewiƒskiego z Zielonek.
Pan Jerzy postanowi∏ podarowaç szkole kwitnàcà kalin´ - Ib
zasadzi jà przed wejÊciem do budynku - powiedzia∏. - Jakie
roÊliny sà dziÊ modne ? -Dobrze sprzedajà si´ wszystkie
iglaki w doniczkach, bo bez problemu mo˝na je sadziç
przez ca∏y rok. Wiele osób poszukuje jednak czegoÊ niety-
powego- wymyÊlnych, szczepionych roÊlin. Modne sà rów-
nie˝ kaliny, w∏aÊnie takie jak ta, która b´dzie ros∏a przed
szko∏à.

W punkcie informacji ekologicznej spotkaliÊmy Beat´
Wojciechowskà reprezentujàca firm´ Eco-Partners Sp. 
z o.o. -PrzygotowaliÊmy ulotki dotyczàce problematyki od-
padów sta∏ych i p∏ynnych. Mo˝na z nich dowiedzieç si´, jak
segregowaç Êmieci i jakie odpady sà niebezpieczne dla Êro-
dowiska. Zainteresowani znajdà w nich tak˝e par´ s∏ów 
o azbeÊcie, który wyst´puje w dawnych pokryciach dacho-
wych tzn. w eternicie. Informujemy tak˝e o tym, co robiç z
przeterminowanymi lekami i zu˝ytymi bateriami. Najwy˝-
szy czas, abyÊmy powa˝nie zacz´li dbaç o nasze Êrodowi-
sko. Pi´kna przyroda jest przecie˝ polskim skarbem naro-
dowym, powinniÊmy jà chroniç- powiedzia∏a Beata Wojcie-
chowska.

W budynku szko∏y umieszczono stanowisko 
“
Czaro-

dzieja wody”. Najm∏odsi z zaciekawieniem dopytywali si´,
dlaczego jedno jajko p∏ywa w wodzie, a inne tonie i na
czym polega praca oczyszczalni Êcieków. Ciekawe do-
Êwiadczenia chemiczne, w których z pozoru z czystej wody
wytràca∏y si´ zanieczyszczenia zainteresowa∏y wiele osób...

Najs∏odszym stoiskiem Dnia Ziemi by∏ punkt pszczelar-
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ski Roberta Pilichowskiego z Izabelina. - w∏aÊciciela w´-
drownej pasieki. Dzieci z zapa∏em próbowa∏y ró˝nych  ga-
tunków miodu, nie ma to jak s∏odki przysmak. 
- Je˝dz´ z pszczo∏ami na Mazury i w inne ekologicznie
czyste tereny- powiedzia∏ Pan Robert. -DziÊ jednak proble-
mem w hodowli pszczó∏ jest nie tylko znalezienie czyste-
go obszaru, z którego mogà pozyskiwaç nektar, ale i kra-
dzie˝e uli. Có˝, ˝yjemy w trudnych czasach. W´drujemy z
pszczo∏ami w ró˝ne regiony Polski. W porze kwitnienia sa-
dów jeêdzimy w grójeckie, kiedy kwitnà rzepaki i lipy - na
Mazury, a po spadê w Góry Âwi´tokrzyskie.

Uwag´ wielu osób zwróci∏y tak˝e pi´kne minera∏y.
Wi´kszoÊç z nich stworzy∏a przyroda, ale prezentowany
na zdj´ciu kryszta∏ górski powsta∏ w sposób sztuczny- na
drodze syntezy. Na tym stoisku mo˝na by∏o zobaczyç rów-
nie˝ skamienieliny- najstarsza liczy∏a sobie 410 mln lat 
i pochodzi∏a z dewonu - by∏a to muszelka, pokazywano
równie˝ zàb rekina, ale ten by∏ znacznie m∏odszy- mia∏
tylko 17 mln lat... 

Inicjatorkami trzeciego ju˝ z kolei gminnego Dnia Zie-
mi by∏y nauczycielki kszta∏cenia zintegrowanego: Barbara
Bakalarska, Renata Kusztal i Dorota Radecka- to dzi´ki ich
pomys∏om impreza by∏a bardzo udana. Gwoli sprawiedli-
woÊci trzeba podzi´kowaç tak˝e innym nauczycielom,
którzy zaanga˝owali si´ spo∏ecznie tego dnia.

- Jednym z naszych dzia∏aƒ jest tworzenie Êwi´ta, któ-
re przypomina, jak wa˝na jest dla nas Ziemia i natura -
wszystkie dobrodziejstwa, które mamy wokó∏ siebie- po-
wiedzia∏y organizatorki. - Dbamy o to, by dzieci pami´ta-
∏y, ˝e nie nale˝y niszczyç przyrody. Festyn, na którym mo˝-
na wiele si´ dowiedzieç, uczula najm∏odszych na sprawy
Êrodowiska i ma doskona∏e aspekty edukacyjne. Taki dzieƒ
przecie˝ d∏ugo si´ pami´ta. Nad jego organizacjà praco-
waliÊmy od wrzeÊnia, zbierajàc pomys∏y i nawiàzujàc kon-
takty z osobami, które dziÊ do nas przyby∏y. Wspiera nas
wiele osób i instytucji, którym chcemy serdecznie podzi´-
kowaç - powiedzia∏y nauczycielki. Sà to m.in.: Urzàd Gmi-
ny w St. Babicach, Fundusz Ochrony Ârodowiska, firma
Hetman, Pawe∏ Nowak - Hexe,  Jednostka Wojskowa z
Mariewa, Policja, KPN, piel´gniarki i rodzice naszych
uczniów. Równie˝ nag∏oÊnienie imprezy i opraw´ mu-
zycznà zapewni∏ bezp∏atnie Mariusz Brzostko. Dzi´kujemy
zatem wszystkim, którzy przyczynili si´ do pracy nad
Dniem Ziemi, to dzi´ki nim wiele osób mog∏o mi∏o i po-
˝ytecznie sp´dziç niedzielne popo∏udnie.

* * *
22 kwietnia w borz´ciƒskim ZSP równie˝ obchodzono
Âwiatowy Dzieƒ Ziemi. Klasy 0-3 wyruszy∏y na Zielony
Marsz z transparentami ekologicznymi i piosenkami, przy-
pominajàc doros∏ym o szacunku do natury. Wszystkie
dzieci ubrane by∏y na zielono. Po powrocie posiano kwiat-
ki i z∏o˝ono przyrzeczenia m∏odych ekologów.

Marcin ¸ada
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Autorkà i  organizatorem Konkursu
Muzycznego jest Ewa D˝yga muzyk,
pedagog, dyrektor Studia Muzycz-
nego. PoprosiliÊmy Panià Ew´ 
o rozmow´ na temat jej pasji... 

Muzyka przez wieki by∏a integralnà
cz´Êcià wychowania i ˝ycia obyczajowe-
go. Pozwala∏a zaspokoiç duchowe po-
trzeby cz∏owieka, kszta∏towa∏a jego
wra˝liwoÊç, emocje, sposób bycia. 
W XX wieku nastàpi∏ negatywny prze-
∏om.  ˚ycie sta∏o si´ szybkie, bardziej
konsumpcyjne i muzyka straci∏a swój
presti˝, sta∏a si´ nam mniej potrzebna.

Najbardziej niepokoi mnie to, ˝e
wszechobecne w dzisiejszym Êwiecie 
i mediach agresja czy wulgaryzm prze-
nikajà do wspó∏czesnej muzyki. 

- Na czym polega edukacyjna 
i wychowawcza rola muzyki?

Prowadz´ zaj´cia rytmiki - tak˝e dla
przedszkolaków. Wiem zatem z prakty-
ki, ˝e ch´tnie çwiczà, Êpiewajà i taƒczà.
Dzi´ki temu sà bardziej wyciszeni, spo-
kojni, zdyscyplinowani. Dziecko od naj-
m∏odszych lat uczone obcowania ze
szlachetnymi dêwi´kami z pewnoÊcià
jest bardziej wra˝liwe, ∏agodne, zdy-
stansowane do Êwiata a jednoczeÊnie
wi´cej dostrzega w nim pi´kna i bar-
dziej potrafi je doceniç. Muzykujàce
dzieci  nie sprawiajà ˝adnych proble-
mów wychowawczych. Sà ˝ywio∏owe,
potrafià spontanicznie reagowaç, ale
cechuje je obycie i  kultura. Je˝eli ktoÊ
spe∏nia si´ np. poprzez gr´ na fortepia-
nie, to nie znajdzie satysfakcji w rozbi-
janiu szyb czy w bójkach.

- Czy dzieci uzdolnione muzycz-
nie sà równie dobrymi uczniami? 

Klasy muzyczne od 10 lat cieszà si´
nies∏abnàcym zainteresowaniem. Ich
uczniowie majà najlepsze wyniki w na-
uce. Muzyka to sztuka uporzàdkowana,
jej rytm jest oparty na matematyce,
dzi´ki temu wp∏ywa na osobowoÊç

cz∏owieka, jego wewn´trzne uporzàd-
kowanie, sposób logicznego myÊlenia.
Uczy te˝ koncentracji i podzielnoÊci
uwagi. Dzieci z klas muzycznych dobrze
radzà sobie z matematykà, gdy˝ od 
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17 kwietnia br. sala koncertowa im. Kazimierza Wi∏komirskiego w St. Babicach rozbrzmiewa∏a muzykà klasycznà

granà przez m∏odych wykonawców. W tym dniu odby∏ si´ koncert laureatów XII Powiatowego Konkursu Muzycznego
Stare Babice 2004. Jak co roku konkurs by∏ przeznaczony dla dzieci i m∏odzie˝y uczàcej si´ gry na  instrumentach mu-
zycznych w placówkach oÊwiatowych i artystycznych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Stanowi∏ on
okazj´ do zaprezentowania dorobku artystycznego najm∏odszego, uzdolnionego muzycznie pokolenia ale te˝ do  pre-
zentacji osiàgni´ç  poszczególnych placówek i wymiany doÊwiadczeƒ w tym zakresie. 

Konkursowa rywalizacja by∏a wielkim prze˝yciem dla m∏odych muzyków i ich rodzin. Konkurs przebiega∏ w trzech etapach. I etap
poszczególne placówki przeprowadza∏y w swoim zakresie. W naszej gminie przystàpi∏o do niego 60 dzieci. Uczestników II i III etapu
przes∏uchiwa∏a komisja konkursowa w St. Babicach. Ka˝dy uczestnik prezentowa∏ swe umiej´tnoÊci w trzech zró˝nicowanych utwo-
rach. Do II etapu przystàpi∏o 41 pianistów i 28 osób grajàcych na innych instrumentach oraz zespo∏y smyczkowy i fletowy z terenu
naszego powiatu. Do III etapu zakwalifikowa∏o si´ 54 muzyków. Komisja w tym roku nie przyzna∏a I nagród i nagrody Grand Prix. Po
najbardziej emocjonujàcych przes∏uchaniach III etapu jurorzy wy∏onili finalistów: II nagroda: Olga Amejko - fortepian, Bart∏omiej Ho∏-
dak - akordeon, Anna Kielak - fortepian i Artur Trochimiak - keyboard. III nagroda: Jan K∏udkiewicz - gitara i Marta Kuberska - forte-
pian. Nagrod´ Specjalnà Teresy Wi∏komirskiej otrzyma∏a pianistka Aleksandra ¸ukasiewicz. Wyró˝nienia: pianiÊci: Marcin Bystrzycki,
Jan Kraszewski, Anna Magiera, Katarzyna PreÊ, Karolina Sotomska, Agata Sucharska oraz Micha∏ Gajewski - keyboard, Micha∏ Sere-
mak - tràbka, Micha∏ Walaszek - puzon, Adam Widliƒski - skrzypce, Zofia Za∏´ska - flet prosty oraz zespó∏ smyczkowy. Poza konkur-
sem nagrod´ z ràk Macieja Gàsowskiego, przewodniczàcego Rady Gminy, odebra∏ pianista Przemys∏aw Mroczek.

Wszyscy finaliÊci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Praca w∏o˝ona  w przygotowania do konkursu, muzyczna pasja, umie-
j´tnoÊci i zdolnoÊci z pewnoÊcià zas∏u˝y∏y na uznanie. 

GoÊcie, licznie zgromadzeni w ma∏ej salce koncertowej wys∏uchali wyst´pów laureatów oraz orkiestry szkolnej. WÊród s∏uchaczy
znaleêli si´ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych gminy i powiatu. Organizatorem Konkursu Muzycznego by∏o Studio Muzyczne 
i Prywatna Szko∏a Muzyczna w St. Babicach, Towarzystwo Muzyczne, Szko∏a Podstawowa w St. Babicach, Starostwo Powiatu War-
szawskiego Zachodniego i Gmina Stare Babice. Organizatorzy dzi´kujà sponsorom tegorocznej edycji konkursu: Dyrekcji Filharmoniii
Narodowej, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Paƒstwu Le.
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I klasy stykajà si´ z poj´ciami, które np.
dotyczà u∏amków. 

- Dzisiejsza m∏odzie˝ nie ma chy-
ba du˝ych szans na obcowanie 
z kanonem muzyki klasycznej?

Martwi mnie, ˝e m∏odzi ludzie b∏à-
dzà w Êwiecie muzyki, nie wiedzà, ile
jest w nim pi´kna. S∏uchajà tego co
modne, a zewszàd otacza ich muzyka

jednego typu - ta naj∏atwiejsza. Bardzo
trafnie skomentowa∏ to dyrygent Jerzy
Maksymiuk, mówiàc, ˝e wszystko jest
muzykà, i pioseneczka i symfonia. Ale
wys∏uchaç piosenki to tak jakby wypiç
kaw´, a symfoni´, jakby prze˝yç ca∏e ˝y-
cie.  Popularny ostatnio sta∏ si´ hip hop,
który narodzi∏ si´ wÊród tzw. blokersów.
Nie neguj´ tego nurtu, gdy˝ jest to roz-
paczliwa reakcja m∏odzie˝y na zanie-
dbanie przez doros∏ych, przez paƒstwo.
Poprzez t´ muzyk´ wyra˝ajà swój bunt
przeciwko szarzyênie ˝ycia, wykrzykujà
w kilku s∏owach siebie. 

- Jak ocenia Pani wra˝liwoÊç mu-
zycznà naszych dzieci?

Wra˝liwoÊç ta jest niestety st´piona.
Zaginà∏ cudowny zwyczaj ko∏ysania
dziecka przez babci´ czy mam´ i nuce-
nia mu do snu. A dzieciom trzeba Êpie-
waç, bo one wprost ch∏onà dêwi´ki.
Dzisiaj najm∏odsi po prostu nie umiejà
Êpiewaç. Wspólny Êpiew w rodzinie za-
nik∏. 

- Jaki jest Pani ulubiony instru-
ment muzyczny?

Najpi´kniej grajàcym instrumentem
jest orkiestra symfoniczna. Dobry mu-
zyk potrafi si´ wypowiedzieç na ka˝dym
instrumencie, a najwspanialej jest, gdy
grajà wszystkie razem. 

- Skàd si´ wzià∏ pomys∏ organi-
zowania konkursów muzycznych
dla dzieci?

Paradoksalnie, jestem przeciwniczkà
wszelakich kon-
kursów, przes∏u-
chaƒ, które majà
wy∏oniç najlep-
szych. Zaczyna-
jàc zaj´cia mu-
zyczne w gminie
St. Babice 12 lat
temu zdawa∏am
sobie spraw´, ˝e
czeka mnie bar-
dzo ˝mudne za-
danie. Trudno
by∏o wyt∏uma-
czyç siedmiolat-
kowi, ˝e powi-

nien pó∏ godziny czy godzin´ dziennie
çwiczyç, kiedy jego rówieÊnicy grajà w
pi∏k´.  W 1993 r. do studia muzycznego
przychodzi∏o dwunastu uczniów. Wie-
dzia∏am, ˝e musz´ ich jakoÊ zach´ciç do
pracy.   W szko∏ach muzycznych sà cz´-
ste przes∏uchania, egzaminy, konkursy,
dzieci majà wi´c okazj´ nauczyç si´
obycia scenicznego, koncentracji, zapa-
nowaç nad tremà. Konkurs by∏ wi´c
czynnikiem motywujàcym a jednocze-
Ênie namiastkà emocji zwiàzanych 
z profesjonalnymi wyst´pami. Jako por´
wybra∏am wiosn´, bo wtedy najtrudniej
jest namówiç dzieci do çwiczeƒ. 

Z czasem nawiàzaliÊmy konkursowà
wspó∏prac´ ze szko∏à w Izabelinie. Trzy
lata temu Starosta zaproponowa∏, by
konkursem objàç ca∏y powiat warszaw-
ski zachodni. To by∏ bardzo dobry po-
mys∏. Zacz´liÊmy zapraszaç wszystkie
szko∏y powiatu, Êwietlice, domy kultury
- z ró˝nym skutkiem. Takie konkursy po-
zwalajà nauczycielom dostrzec i doce-
niç wszystkie dzieci, im samym dajà
okazj´ konfrontacji z rywalami, co dzia-

∏a dopingujàco.     

- Jak ocenia Pani poziom tego-
rocznego konkursu?

To by∏ konkurs na wyrównanym po-
ziomie. Bardzo dobrze wypad∏y przes∏u-
chania II etapu. Cieszy∏o nas przygoto-
wanie m∏odych muzyków, wÊród któ-
rych dopatrywaliÊmy si´ zwyci´zców.
Mimo surowych kryteriów, wi´kszoÊç
uczestników wystàpi∏a w finale. Nieste-

ty w III etapie wi´kszoÊç dzieci mia∏a
gorsze wyst´py, prawie ka˝demu przy-
darzy∏a si´ jakaÊ “niespodzianka” i mo-
˝e dlatego nie uda∏o nam si´ wy∏oniç
zwyci´zcy konkursu. Jednak wszystkie
zas∏u˝y∏y na gratulacje.

Aneta Ko∏aczyƒska

KK UU RR SS       MM UU ZZ YY CC ZZ NN YY



12 GAZETA BABICKA nr 4 (89)

BEZPIECZNA GMINA

7 kwietnia br. w okolicach banku 
w St. Babicach, po∏o˝onego przy ulicy
Warszawskiej, ktoÊ strzela∏ z broni
krótkiej. Gmin´ obieg∏a wieÊç, ˝e po-
licja uj´∏a groênych bandytów. Jak si´
okaza∏o, chodzi∏o o wymuszenie roz-
bójnicze. Policja zorganizowa∏a uda-
nà akcj´ i przest´pcy zostali uj´ci.

Jeden z mieszkaƒców naszej gminy za-
ciàgnà∏ d∏ug. Po˝yczy∏ kilka tysi´cy z∏otych
od znajomych, wypisujàc umow´, na któ-
rej zobowiàza∏ si´ do zwrotu pieni´dzy 
w okreÊlonym terminie. Jednak pieniàdze
odda∏ “nieco póêniej” a zniecierpliwieni
po˝yczkodawcy przekazali ju˝ spraw´
odebrania nale˝noÊci “innym” swoim zna-
jomym. Ci nie bawili si´ w zb´dne ceregie-

le tylko przedstawili  temu, kto po˝yczy∏

“
propozycj´ nie do odrzucenia” - albo od-

da za spóênienie prawie drugie tyle, albo
spotka go coÊ z∏ego. 

Historia znana z wielu filmów gang-
sterskich tym razem zakoƒczy∏a si´ happy-
endem. Zastraszony po˝yczajàcy o wszyst-
kim powiadomi∏ policj´. Zastawiono pu-
∏apk´  i sprawcy wymuszenia zostali uj´ci
w chwili, gdy obierali pieniàdze. Na widok
funkcjonariuszy rzucili si´ do ucieczki, nie
reagujàc na wezwania policjantów do za-
trzymania si´. Jeden z m´˝czyzn zachowy-
wa∏ si´ agresywnie. Otrzeêwi∏ go dopiero
strza∏ ostrzegawczy. Policjanci u˝yli nabo-
jów hukowych, po czym zaaresztowali
przest´pców. 

Policja ostrzega przed lekkomyÊlnym
po˝yczaniem pieni´dzy od osób ma∏o zna-
nych. JeÊli spisujemy umow´, to warto
sprecyzowaç w niej, jakie konsekwencje
spotkajà nas za ewentualne opóênienie
w zwrocie pieni´dzy. Trzeba wiedzieç, ˝e

równie˝ wynajmowanie “nielegalnych
windykatorów” jest przest´pstwem. Oso-
by, które chcà odzyskaç swoje pieniàdze
powinny w myÊl prawa wystàpiç na drog´
sàdowà z tzw. powództwa cywilnego. 

* * *
To jeszcze nie koniec historii z bronià.

Trzy dni przed powy˝szym zdarzeniem po-
licja uj´∏a przest´pc´ grasujàcego w okoli-
cy ¸omianek. 25 - letni mieszkaniec Miƒ-
ska Mazowieckiego wybra∏ si´ w nasze
najbli˝sze okolice, aby “zapolowaç” na ko-
biety z dzieçmi. W ciàgu jednego dnia do-
kona∏ dwóch rozbojów. Kobiecie idàcej 
z dzieckiem ulicà przystawi∏ pistolet do
g∏owy ˝àdajàc oddania telefonu komórko-
wego i pieni´dzy, póêniej podobnego czy-
nu próbowa∏ dokonaç przed szpitalem 
w Dziekanowie LeÊnym. 
Osaczony przez policjantów wyciàgnà∏ pi-
stolet i odda∏ strza∏ w ich stron´. Tylko
zimnej krwi funkcjonariuszy zawdzi´cza
to, ˝e prze˝y∏. Do koƒca nie chcia∏ rzuciç
broni. Policjanci oddali jedynie strza∏y
ostrzegawcze, po czym obezw∏adnili ban-
dyt´. Zaryzykowali swoim ˝yciem, dopiero
póêniej okaza∏o si´, ˝e m´˝czyzna mia∏ pi-
stolet gazowy... 

31 marca br. w Urz´dzie Gminy w St.
Babicach odby∏o si´ kwartalne posie-
dzenie Gminnego Zespo∏u Reagowa-
nia. Tym razem poÊwi´cone zosta∏o
obecnej sytuacji mi´dzynarodowej,
wydarzeniom w Madrycie z 11 marca
br. oraz zbli˝ajàcemu si´ Europejskie-
mu Szczytowi Gospodarczemu 
w Warszawie (28 - 30 kwietnia).

Uczestnicy posiedzenia omówili
dzia∏ania organizacyjne majàce na ce-
lu minimalizacj´ mo˝liwych zagro˝eƒ
na terenie gminy Stare Babice.

Szczególnà uwag´ zwrócono na
wzmo˝enie dzia∏aƒ porzàdkowo- prewen-
cyjnych dotyczàcych obiektów u˝yteczno-
Êci publicznej. Istotnym punktem dyskusji
by∏o te˝ podj´cie kroków profilaktycznych,
zwiàzanych ze zwi´kszonym nat´˝eniem
ruchu ko∏owego przez gmin´. Rozmawia-
no o przygotowaniu, na wypadek ewentu-
alnych potrzeb, ca∏odobowych s∏u˝b dy-

˝urnych i wszelkich s∏u˝b ratowniczych,
g∏ównie jednostek OSP. 

Na podstawie analizy przeprowadzo-
nej przez ekspertów, nie przewiduje si´ 
u nas bezpoÊredniego zagro˝enia atakiem
terrorystycznym czy niebezpieczeƒstwa
zwiàzanego ze szczytem. Mo˝emy spo-
dziewaç si´ jedynie wzmo˝onego ruchu
pojazdów i ludzi. Mieszkaƒcy powinni za-
tem zwi´kszyç  czujnoÊç i w przypadku za-
uwa˝enia podejrzanych osób czy sytuacji
natychmiast informowaç o tym policj´.
PowinniÊmy zwróciç uwag´ m.in. na oso-
by chcàce wynajàç pokoje czy rozbiç na-
mioty w pobli˝u naszych posesji. 

Zwi´kszone patrole pojawià si´ przy
stacjach uzdatniania wody i w okolicach
wodociàgów - sà to strefy ochronne,
gdzie nikt nieupowa˝niony nie b´dzie
móg∏ si´ zbli˝yç. G∏ównà cz´Êç dzia∏aƒ
s∏u˝àcych minimalizacji zagro˝eƒ zwiàza-
nych z trwaniem szczytu europejskiego
b´dzie wykonywa∏a nasza policja powia-

towa, równie˝ stra˝ po˝arna b´dzie pro-
wadzi∏a ca∏odobowe dy˝ury. 

Komendant Policji Powiatowej insp. Ja-
cek Pi∏kowski radzi mieszkaƒcom naszej
gminy, aby omijali Warszaw´ w dniach Eu-
ropejskiego Szczytu Gospodarczego. 

- W tych dniach wiele szkó∏ i urz´dów
nie b´dzie w ogóle pracowaç i mogà wy-
stàpiç powa˝ne k∏opoty z komunikacjà.
Do stolicy  przyjadà nie tylko antyglobaliÊci
ale i “grupy szalikowców” z ca∏ego kraju,
dla których jest to wyÊmienita okazja do
rozbojów i przeprowadzenia ulicznych

“zadym”. Na ró˝nych stronach interneto-
wych pojawi∏y si´ ju˝ nawet instruktarze-
jak skutecznie walczyç z policjà. Zapowia-
dajà si´ zatem goràce dni. W stolicy b´-
dzie teraz wi´cej si∏ policyjnych ni˝ na wi-
zycie Papie˝a. Osoby zainteresowane mo-
gà uzyskaç informacje dotyczàce szczytu 
i ograniczeƒ w ruchu pod bezp∏atnym nu-
merem 0800-211-112

STRZA¸Y W BABICACH!

SPOTKANIE PRZED SZCZYTEM
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Wraca∏am po pracy do domu, by∏
pi´kny zimowy wieczór, pod nogami
skrzypia∏ mróz. Marzy∏am: jeszcze
dwieÊcie kroków, ... sto pi´çdziesiàt...
i zaraz napij´ si´ goràcej herbaty. Ju˝
widzia∏am drzwi swego domu, si´ga-
∏am do kieszeni, by wyjàç klucze, gdy
nagle... KtoÊ si´ na mnie rzuci∏, pró-
bowa∏ wyrwaç torebk´, uderzy∏ mnie,
a mo˝e ja jego, nie pami´tam..., bola-
∏o, ale dzia∏o si´ niejako poza mnà.
Na szcz´Êcie mój wierny Rex ujada-
niem wystraszy∏ tego “cz∏owieka”,
sàsiedzi wyjrzeli na drog´. By∏am bez-
pieczna, ale na jak d∏ugo?

Historia 34 - letniej Anny D. jest jednà
z setek podobnych. ˝ycie pisze przera˝ajà-
ce scenariusze, jeden z nich opiera si´ na
schemacie: bezbronna kobieta a naprze-
ciw brutalny m´˝czyzna i przemoc. Wiele
paƒ prze˝y∏o koszmar napadu, pobicia,
zastraszenia, rabunku. Czasem udaje si´
wyjÊç bez wi´kszego uszczerbku na zdro-
wiu, ale Êlad w psychice pozostaje. Takie
rany d∏ugo si´ gojà. 

Kobieta w przeciwieƒstwie do m´˝czy-
zny nie ma wrodzonego instynktu walki,
ale mo˝e wypracowaç  umiej´tnoÊç samo-
obrony. Najwa˝niejsze, to prze∏amaç
strach i uwierzyç, ˝e nie jesteÊmy wcale
bezbronne wobec silniejszego...

Jak radziç sobie w ró˝nych sytuacjach
zagro˝enia wie ju˝ dwadzieÊcia kobiet 
z naszej gminy, które w marcu br. ukoƒ-
czy∏y kurs samoobrony, zorganizowany
przez Komend´ Powiatowà Policji w St.
Babicach. Zaj´cia odbywa∏y si´ w Babicach
i Borz´cinie, obejmowa∏y 30 godzin inten-
sywnych çwiczeƒ podnoszàcych spraw-
noÊç fizycznà i umiej´tnoÊci obronne. 

UczestniczyliÊmy (jako goÊcie oczywi-
Êcie) w ostatnich zaj´ciach w SP w Babi-
cach. ZwinnoÊç paƒ, wprawa i pomys∏o-
woÊç, z jakà radzi∏y sobie z fingowanymi
atakami przeciwniczek wzbudzi∏y podziw 
i respekt.

- Gdy by∏am nastolatkà, zaczepi∏ mnie
na przystanku ˝o∏nierz, zaczà∏ przyciskaç
do Êciany i próbowa∏ obmacywaç. Prze˝y-
∏am wtedy horror  - opowiada Aldona Ch.
z Babic. - Do dziÊ to wspomnienie tkwi 
w mojej podÊwiadomoÊci. Takie prze˝ycia
dajà o sobie znaç w chwili zagro˝enia,
sprawiajà, ˝e kobieta jest jak sparali˝owa-
na, nie jest w stanie nic zrobiç. Niedawno
na przejÊciu dla pieszych w Warszawie
agresywny cz∏owiek, który przechodzi∏ 
na czerwonym Êwietle, kopnà∏ w mój sa-
mochód, bo zatràbi∏am. Kilka miesi´cy te-
mu pewnie bym si´ wystraszy∏a. Ale teraz
otworzy∏am drzwi i go przegoni∏am, za-
czà∏ uciekaç, bo myÊla∏, ˝e pobiegn´ za
nim. Dzi´ki zaj´ciom samoobrony poczu-
∏am si´ silniejsza, pewniejsza siebie, mniej

bezradna, a zawsze by∏am strachliwà ko-
bietà. 

- Do zapisania si´ na kurs sprowoko-
wa∏a mnie sytuacja rodzinna - wyznaje Te-
resa J. z Babic - Cz´sto doznawa∏am prze-
mocy ze strony cz∏onka rodziny, a to boli
podwójnie. Zaprosi∏a mnie tutaj kole˝anka
z pracy, poczàtkowo nie widzia∏am w tym
wi´kszego sensu. Jednak po drugich zaj´-
ciach spodoba∏o mi si´, çwiczenia pozwo-
li∏y si´ odstresowaç, zapomnieç o wielu
przykrych sytuacjach. A jednoczeÊnie po-
czu∏am si´ bezpieczniejsza, odwa˝niejsza.
Pozna∏am odpowiednie chwyty, wi´c nie
obawiam si´ ju˝ ataku i druga strona to
wyczuwa. Moje ˝ycie naprawd´ zmieni∏o
si´ na lepsze. Szkoda, ˝e nie zna∏am sa-
moobrony wczeÊniej... 

- Mnie zmobilizowa∏a historia mojego
by∏ego szefa - powiedzia∏a Alicja N. z Ba-
bic.- Niedawno pobiera∏ pieniàdze z ban-
ku i zosta∏ napadni´ty. Ale ma czerwony
pas w judo, poradzi∏ wi´c sobie z dwoma
m∏odymi, silnymi napastnikami. PomyÊla-
∏am, ˝e i ja te˝ tak mog´ si´ broniç, nie
wiadomo przecie˝ co mnie mo˝e w ˝yciu
spotkaç. Z racji swej pracy cz´sto chodz´
po zmierzchu, nieraz w niebezpieczne
miejsca,  taki kurs jest dla mnie na pewno
bardzo przydatny. WczeÊniej nie mia∏am
nawyku si∏owania si´, szarpania z kimÊ,
podejmowania walki, a teraz ju˝ nie b´d´
uciekaç przed przest´pcà.

Podczas zaj´ç kobiety dowiedzia∏y si´
m.in. jak wybroniç si´ podczas ataku na-
pastnika i ˝e najwa˝niejsze jest chroniç
g∏ow´. B´dà te˝ pami´ta∏y, ˝e skutecznà
bronià mogà byç  kluczyki, spinki, dezodo-
rant i inne skarby damskich torebek czy
kieszeni. Napastnika mo˝na te˝ poko-
naç...piaskiem rzuconym w oczy.

- Chocia˝ te zaj´cia by∏y wyczerpujàce,
jednak okaza∏y si´ przyjemne przyjemne,
bo robi∏yÊmy coÊ dla siebie - powiedzia∏a
Teresa Grobel, pomys∏odawczyni  kursu.-
Ka˝da kobieta powinna przejÊç taki kurs,
˝eby czuç si´ pewniej i bezpieczniej. Wie-

le mieszkanek gminy by∏o zainteresowa-
nych zaj´ciami, ale nie mog∏y przyjÊç ze
wzgl´du na brak czasu. Nadal niektóre py-
tajà mnie, czy kurs b´dzie powtórzony.
Zapisanie si´ to pierwszy krok, trzeba jesz-
cze mieç wol´ wytrwaç ci´˝ki trening. 

W naszej gminie na kurs zg∏osi∏y si´
∏àcznie 44 panie, kurs ukoƒczy∏o 20 
z nich, wszystkie otrzyma∏y stosowne cer-
tyfikaty. 
W St. Babicach kobiety zdobywa∏y umie-
j´tnoÊci pod czujnym okiem nadkomisarza
S∏awomira Smatera z Wydzia∏u Doskona-
lenia Zawodowego Komendy Sto∏ecznej
Policji. Jest on trenerem w klubie sporto-
wym “Gwardia”, wiceprezesem Polskiego
Zwiàzku Judo, prowadzi I zespó∏ judoków,
jeden z jego zawodników ma kwalifikacj´
olimpijskà. W ub.r. “Gwardia” zdoby∏a ty-
tu∏ klubowego mistrza Polski. - Celem
podstawowym takiego kursu jest zapo-
znanie kobiet z tym, jakie sà najbardziej
typowe sytuacje zagro˝enia i jak wtedy
powinny walczyç. Przede wszystkim jed-
nak  pomoc w odkryciu “walecznego” du-
cha.  Panie ju˝ nie bojà si´ upaÊç, nie bojà
si´ uderzeƒ, bo potrafià je przyjàç. Ale naj-
wa˝niejsze, ˝e wzmocni∏y si´ psychicznie,
pokona∏y swoje l´ki. Chocia˝ moja jed-
nostka mieÊci si´ w okolicach Góry Kalwa-
rii, z przyjemnoÊcià przyje˝d˝a∏em do gmi-
ny St. Babice. Takich kursów powinno byç
jak najwi´cej - powiedzia∏ S∏awomir Sma-
ter. 

Analogicznie zaj´cia odbywa∏y si´ 
w Borz´cinie, prowadzi∏ je nadkomisarz
Tomasz Tuszyƒski, równie˝ z WDZ KSP. 

Kurs sfinansowa∏a w ca∏oÊci KPP w St.
Babicach. Pomys∏ Teresy Grobel, nauczy-
cielki wf, spotka∏ si´ z aprobatà i komen-
danta KPP insp. Jacka Pi∏kowskiego , z- cy
Komendanta insp. Andrzeja Gajewskiego.
Dzi´ki ich pomocy i zaanga˝owaniu szyb-
ko uda∏o si´ zawrzeç porozumienie z Na-
czelnikiem Wydzia∏u Doskonalenia Kadr
KSP ins. Ryszardem Koz∏owskim. 

Aneta Ko∏aczyƒska

NIE MUSZ¢ BYå BEZBRONNA!
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INFORMACJA O CZYNNYM I BIERNYM PRAWIE WYBORCZYM W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
PRZEPROWADZANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ O WARUNKACH UDZIA¸U W G¸OSOWANIU W TYCH WYBORACH

Paƒstwowa Komisja Wyborcza informuje, ˝e zasady wybierania pos∏ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okreÊlone sà ustawà
z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).
Przepisy ustawy regulujà zasady uczestnictwa w tych wyborach obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej nieb´dàcych obywatelami polskimi.
OkreÊlenie “obywatel Unii Europejskiej” obejmuje zarówno obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej w jej kszta∏cie do dnia 30 kwietnia 2004
r., jak obywateli paƒstw, które stanà si´ cz∏onkami Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.
OkreÊlenie “paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej” obejmuje zarówno paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej w jej kszta∏cie do dnia 30 kwietnia
2004 r., jak paƒstwa, które stanà si´ cz∏onkami Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.
Ilekroç poni˝ej mowa o “wyborcy” bez bli˝szego okreÊlenia, rozumie si´ przez to zarówno wyborców, którzy sà obywatelami polskimi, jak wyborców,
którzy sà obywatelami Unii Europejskiej nieb´dàcymi obywatelami polskimi.

II..  PPrraawwoo  wwyybbiieerraanniiaa  ((cczzyynnnnee  pprraawwoo  wwyybboorrcczzee))
Prawo wybierania pos∏ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma:

- ka˝dy obywatel polski, który najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat, pod warunkiem, ˝e nie zosta∏ pozbawiony praw publicznych 
lub ubezw∏asnowolniony prawomocnym orzeczeniem sàdu, ani pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybuna∏u Stanu,

- obywatel Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelem polskim, który najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale 
zamieszkuje w Polsce i zosta∏ uj´ty w sta∏ym rejestrze wyborców, o ile nie zosta∏ pozbawiony praw wyborczych w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

IIII..  PPrraawwoo  wwyybbiieerraallnnooÊÊccii  ((bbiieerrnnee  pprraawwoo  wwyybboorrcczzee))
Prawo wybieralnoÊci do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

- ma prawo wybierania pos∏ów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
- najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczy 21 lat,
- nie by∏a karana za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie, Êcigane z oskar˝enia publicznego,
- od co najmniej 5 lat zamieszkuje w Polsce lub innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej.

IIIIII..  UUddzziiaa∏∏  ww  gg∏∏oossoowwaanniiuu
G∏osowanie zostanie przeprowadzone w obwodach g∏osowania utworzonych:

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w obwodach g∏osowania utworzonych w szpitalach, zak∏adach pomocy spo∏ecznej, 
zak∏adach karnych oraz aresztach Êledczych,

- za granicà,
- na polskich statkach morskich.

11..  GG∏∏oossoowwaanniiee  oobbyywwaatteellii  ppoollsskkiicchh  ww  mmiieejjssccuu  ssttaa∏∏eeggoo  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ww  PPoollssccee
Wyborcy b´dàcy obywatelami polskimi, którzy sà zameldowani na pobyt sta∏y na obszarze gminy, a nie z∏o˝yli wniosku o wpisanie do sta∏ego rejestru
wyborców w innym miejscu oraz wyborcy b´dàcy obywatelami polskimi, którzy zostali wpisani do rejestru wyborców na w∏asny wniosek, na podsta-
wie sta∏ego rejestru wyborców zostanà wpisani z urz´du do spisów wyborców sporzàdzanych dla poszczególnych obwodów g∏osowania.
Wyborcy, którzy sà zameldowani na pobyt czasowy zostanà uj´ci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt sta∏y.

22..  GG∏∏oossoowwaanniiee  oobbyywwaatteellii  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  nniieebb´́ddààccyycchh  oobbyywwaatteellaammii  ppoollsskkiimmii
Obywatele Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy, posiadajàcy prawo wybierania mogà uczestniczyç
w wyborach pod warunkiem, ˝e najpóêniej w 30. dniu po zarzàdzeniu wyborów z∏o˝à w urz´dzie gminy wniosek o wpisanie do sta∏ego rejestru wy-
borców.
Do wniosku nale˝y za∏àczyç:

- kserokopi´ wa˝nego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç wnioskodawcy,
- pisemnà deklaracj´, w której wnioskodawca poda: swoje obywatelstwo i adres sta∏ego zamieszkania w Polsce, nazw´ okr´gu wyborczego albo

miejscowoÊci w paƒstwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oÊwiadczenie, ˝e zamierza korzystaç z czynnego pra-
wa wyborczego tylko w Polsce oraz oÊwiadczenie, ˝e w paƒstwie swojego pochodzenia nie zosta∏ pozbawiony czynnego prawa wyborczego.
Obywatele Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelami polskimi, którzy nie zostanà wpisani do sta∏ego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie
b´dà mogli uczestniczyç w wyborach.
Wpisani do sta∏ego rejestru wyborców obywatele Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelami polskim zostanà z urz´du umieszczeni w spisach wybor-
ców w miejscu sta∏ego zamieszkania w Polsce. Dopisywanie tych wyborców do spisów wyborców poza miejscem sta∏ego zamieszkania odbywa si´ na
analogicznych zasadach, jak dopisywanie do spisów wyborców obywateli polskich, pod warunkiem, ˝e zostali oni wpisani do rejestru wyborców w
miejscu sta∏ego zamieszkania.

33..  GG∏∏oossoowwaanniiee  ppoozzaa  mmiieejjsscceemm  ssttaa∏∏eeggoo  zzaammiieesszzkkaanniiaa
G∏osowanie w szpitalach, zak∏adach pomocy spo∏ecznej, zak∏adach karnych i aresztach Êledczych
Wyborcy, którzy b´dà przebywaç w dniu wyborów w szpitalach, zak∏adach pomocy spo∏ecznej, zak∏adach karnych i aresztach Êledczych zostanà wpi-
sani do spisów wyborców sporzàdzonych dla obwodów g∏osowania utworzonych w tych jednostkach i b´dà mogli g∏osowaç w tych obwodach. Dy-
rektor jednostki powiadomi osoby przebywajàce w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Obywatel Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelem polskim mo˝e zostaç wpisany do spisu wyborców w wy˝ej wymienionej jednostce pod warunkiem,
˝e wczeÊniej zosta∏ wpisany do sta∏ego rejestru wyborców w miejscu sta∏ego zamieszkania
Wyborca wpisany do spisu wyborców w wy˝ej wymienionej jednostce zostanie z urz´du skreÊlony ze spisu w miejscu sta∏ego zamieszkania.
Osoby, które przyb´dà do wy˝ej wymienionych jednostek w dniu wyborów, b´dà mog∏y g∏osowaç w obwodach utworzonych w tych jednostkach wy-
∏àcznie na podstawie zaÊwiadczeƒ o prawie do g∏osowania.
G∏osowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy
Wyborcy, czasowo przebywajàcy poza miejscem zameldowania na pobyt sta∏y (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy) oraz wyborcy nigdzie
nie zamieszkali, którzy chcà wziàç udzia∏ w g∏osowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni z∏o˝yç wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóêniej w 10. dniu przed dniem wyborów.
˝o∏nierze pe∏niàcy zasadniczà lub okresowà s∏u˝b´ wojskowà oraz pe∏niàcy s∏u˝b´ w charakterze kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych lub odby-
wajàcy çwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywajàcy zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej poza miejscem sta∏ego zamieszkania, poli-
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cjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej pe∏-
niàcy s∏u˝b´ w systemie skoszarowanym, którzy chcà wziàç udzia∏ w g∏osowaniu w miejscu odbywania s∏u˝by, powinni z∏o˝yç wniosek o dopisanie
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowoÊci.
Wniosek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy mi´dzy 21. a 14. dniem przed dniem wyborów. Osoby, które przyby∏y do miejsca zakwaterowania po tym ter-
minie mogà z∏o˝yç wniosek najpóêniej w 2. dniu przed dniem wyborów.
Wyborcy niepe∏nosprawni mogà g∏osowaç w wybranym przez siebie obwodzie g∏osowania dostosowanym do potrzeb osób niepe∏nosprawnych na
obszarze gminy, w której stale zamieszkujà. W tym celu powinni oni z∏o˝yç wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie. Wnio-
sek sk∏ada si´ w urz´dzie gminy najpóêniej w 10. dniu przed dniem wyborów.
Obywatel Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelem polskim mo˝e zostaç dopisany do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego pod warunkiem,
˝e wczeÊniej zosta∏ wpisany do sta∏ego rejestru wyborców w miejscu sta∏ego zamieszkania.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na w∏asny wniosek zostanie z urz´du skreÊlony ze spisu w miejscu sta∏ego zamieszkania.
G∏osowanie na podstawie zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania
Wyborca, który zamierza zmieniç miejsce pobytu przed dniem wyborów mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania. Z zaÊwiadczeniem
takim mo˝na g∏osowaç w dowolnym obwodzie g∏osowania w kraju, za granicà lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania sk∏ada si´ w urz´dzie gminy, w której wyborca b´dzie uj´ty w spisie wyborców, najpóê-
niej w 2 dniu przed dniem wyborów.
Wyborca, któremu wydano zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania zostanie z urz´du skreÊlony ze sporzàdzonego spisu wyborców.
G∏osowanie w kraju obywateli polskich stale zamieszka∏ych za granicà
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicà, którzy b´dà przebywaç w kraju w dniu wyborów, mogà wziàç udzia∏ w g∏osowaniu w dowolnym ob-
wodzie g∏osowania, jeÊli przed∏o˝à obwodowej komisji wyborczej wa˝ny polski paszport oraz dokument potwierdzajàcy, ˝e stale zamieszkujà za gra-
nicà. Dokumentem takim mo˝e byç np. karta sta∏ego pobytu, dokument potwierdzajàcy zatrudnienie za granicà lub dokument potwierdzajàcy upraw-
nienie do korzystania ze Êwiadczeƒ ubezpieczenia spo∏ecznego za granicà. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze takà osob´ do spi-
su wyborców, zaznaczajàc to w paszporcie przez odciÊni´cie piecz´ci komisji i wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicà mogà równie˝ g∏osowaç na podstawie zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania wydanego przez konsu-
la, o ile zostali na swój wniosek wpisani do spisu wyborców w obwodzie g∏osowania utworzonym za granicà.

44..  GG∏∏oossoowwaanniiee  ww  oobbwwooddaacchh  gg∏∏oossoowwaanniiaa  uuttwwoorrzzoonnyycchh  zzaa  ggrraanniiccàà
Obywatele polscy stale zamieszkali za granicà w celu wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu powinni z∏o˝yç do w∏aÊciwego konsula wniosek o wpisanie do
spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicà.
Obywatel polski, a tak˝e obywatel Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelem polskim, stale zamieszka∏y w Polsce, a przebywajàcy czasowo za granicà,
mo˝e zostaç wpisany do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicà pod warunkiem, ˝e wczeÊniej zosta∏ wpisany do rejestru wyborców w
miejscu sta∏ego zamieszkania w Polsce.
Wniosek sk∏ada si´ ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaksem. W zg∏oszeniu podaje si´: nazwisko i imiona, imi´ ojca, dat´ urodze-
nia, miejsce sta∏ego zamieszkania oraz numer wa˝nego paszportu, miejsce i dat´ jego wydania. Obywatele Unii Europejskiej nieb´dàcy obywatelami
polskimi mogà podaç numer innego wa˝nego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç i muszà podaç dodatkowo miejsce wpisania wyborcy do reje-
stru wyborców w Polsce.
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicà sk∏ada si´ najpóêniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
Wykaz obwodów g∏osowania utworzonych za granicà okreÊla Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporzàdzenia, które jest publikowane w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz tych obwodów g∏osowania b´dzie dost´pny równie˝ we wszystkich polskich placówkach konsular-
nych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Paƒstwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

55..  DDooppiissyywwaanniiee  wwyybboorrccóóww  ddoo  ssppiissóóww  ww  ddnniiuu  gg∏∏oossoowwaanniiaa
W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisujà do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przed∏o˝à zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania,
- zostali pomini´ci w spisie, je˝eli udokumentujà, ˝e stale zamieszkujà na terenie danego obwodu g∏osowania, a urzàd gminy potwierdzi, 

˝e nie otrzyma∏ zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o obj´ciu spisem wyborców w innym obwodzie,
- zostali skreÊleni ze spisu w zwiàzku z umieszczeniem w spisie wyborców w szpitalu lub zak∏adzie pomocy spo∏ecznej, je˝eli udokumentujà, 

˝e opuÊcili szpital lub zak∏ad pomocy spo∏ecznej w przeddzieƒ wyborów,
- sà obywatelami polskimi stale zamieszkujàcymi za granicà, g∏osujàcymi w kraju na podstawie wa˝nego polskiego paszportu,
- przybyli do szpitala lub zak∏adu pomocy spo∏ecznej w przeddzieƒ wyborów.

Terminy wykonania poszczególnych czynnoÊci wyborczych zostanà okreÊlone postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarzàdzeniu wy-
borów do Parlamentu Europejskiego. Informacja o tych terminach b´dzie dost´pna na stronie internetowej Paƒstwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl, w delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz we wszystkich polskich placówkach konsularnych.

UWAGA
Zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) “Dokumenty wy-
magane na podstawie przepisów ustawy niesporzàdzone w j´zyku polskim sà sk∏adane wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski.” 

WWyybboorrccyy  nniieeppee∏∏nnoosspprraawwnnii na wnioski wniesione do urz´du najpóêniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 3 czerwca 2004 r. sà dopisywani do
spisu wyborców w wybranych przez siebie obwodach g∏osowania spoÊród obwodów, w których znajdujà si´ lokale dostosowane do potrzeb wybor-
ców niepe∏nosprawnych (art.34). 

Urzàd Gminy w Starych Babicach przypomina o obowiàzku wnoszenia 
rocznego podatku z tytu∏u posiadania psów.

Op∏ata wynosi 50 z∏ za drugiego i ka˝dego nast´pnego psa dla w∏aÊcicieli nieruchomoÊci oraz za trzeciego i ka˝de-
go nast´pnego psa dla w∏aÊcicieli gospodarstw rolnych, zgodnie z przyj´tà uchwa∏à Nr XII/82/03 z dnia 27 XI 2003 Ra-
dy Gminy Stare Babice.



Od 1 maja 2004r. roku zmienia si´
system wyp∏aty Êwiadczeƒ rodzin-
nych. Z tym dniem wchodzà w ˝ycie
przepisy ustawy z 28 listopada 2003r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz.U nr
228, poz.2255 z póên. zm.). Zgodnie 
z nià obowiàzek przyznawania i wy-
p∏aty tych Êwiadczeƒ przejmà gminy
jako zadanie zlecone z zakresu admi-
nistracji rzàdowej. Proces ten b´dzie
przebiega∏ stopniowo i w okresie
przejÊciowym od 1 maja 2004 r. do 31
sierpnia 2006 r. cz´Êç zobowiàzaƒ
wobec osób uprawnionych b´dzie re-
alizowa∏a gmina, cz´Êç dotychczaso-
we podmioty - w ograniczonym za-
kresie. 

O nowych obowiàzkach gminy
poinformowala nas mgr Alicja Napur-
ka - nowy kierownik Gminnego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. 

Âwiadczenia rodzinne obejmujà 2
grupy zasi∏ków: zasi∏ek rodzinny jako
Êwiadczenie podstawowe, do którego b´-
dzie mo˝na uzyskaç 7 dodatków oraz 
zasi∏ek lub Êwiadczenie piel´gnacyj-
ne. Prawo do zasi∏ku rodzinnego i dodat-
ków przys∏uguje osobom, które urodzà
dziecko, sprawujà opiek´ nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego, samotnie wychowujà dziecko,
samotnie wychowujà dziecko i utraci∏y
prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych na
skutek up∏ywu ustawowego okresu jego
pobierania, osobom, które kszta∏cà i reha-
bilitujà dziecko niepe∏nosprawne, których
dziecko rozpoczyna rok szkolny, których
dziecko uczy si´ w szkole poza miejscem
zamieszkania. 

Warunkiem uzyskania zasi∏ku rodzin-
nego jest kryterium dochodowe. Przys∏u-
guje on rodzicowi, opiekunowi prawnemu

lub faktycznemu, je˝eli dochód w jego ro-
dzinie na 1 osob´ nie przekracza 504 z∏
netto lub 583 z∏ netto je˝eli zasi∏ek doty-
czy dziecka niepe∏nosprawnego. 

Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje dziecku
do lat 18, uczàcemu si´ - do lat 21. Gdy
jest niepe∏nosprawne i uczy si´ lub studiu-
je - do 24 lat. Zasi∏ek rodziny wyp∏acany
od 1 maja 2004r. do sierpnia 2006 r. wy-
niesie: 43 z∏ na pierwsze i drugie dziecko,
53 z∏ na trzecie, 66 z∏ na ka˝de kolejne.
Od wrzeÊnia 2006 r. wysokoÊç zasi∏ku b´-
dzie uzale˝niona od wieku dziecka i wy-
niesie 44,56 lub 65 z∏. 

Kryterium dochodowe obowiàzuje
równie˝ w przypadku Êwiadczenia piel´-
gnacyjnego. Jedynie o przyznaniu zasi∏ku
piel´gnacyjnego nie decyduje zamo˝noÊç.
Przys∏uguje on wszystkim niepe∏nospraw-
nym i seniorom powy˝ej 75 roku ˝ycia. 

Z dniem 1 maja 2004 r. zosta∏ zli-
kwidowany Fundusz Alimentacyjny.
Osoby, które samotnie wychowujà dziecko
mogà teraz ubiegaç si´ o dodatek do za-
si∏ku rodzinnego, zgodnie z ww. kryterium
dochodowym. Wyniesie on 170 z∏ lub 250
z∏ w przypadku dziecka niepe∏nosprawne-
go. 

Osoby, które b´dà ubiega∏y si´ 
o zasi∏ek rodzinny muszà z∏o˝yç wnio-
sek wraz z dokumentami: skrócony odpis
aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci albo o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci, zaÊwiadczenie ze szko∏y w przypadku,
gdy dziecko ukoƒczy∏o 18 lat, zaÊwiadcze-
nia lub oÊwiadczenia stwierdzajàce wyso-
koÊç dochodu, w tym zaÊwiadczenia 
z urz´du skarbowego o wysokoÊci docho-
dów uzyskanych przez cz∏onków rodziny
w roku kalendarzowym poprzedzajàcym
okres zasi∏kowy, zaÊwiadczenie w∏aÊciwe-
go organu gminy o wielkoÊci gospodar-
stwa rolnego w ha przeliczeniowych,
przekazy lub przelewy pieni´˝ne doku-
mentujàce wysokoÊç alimentów, kopi´ od-
pisu wyroku sàdu zasàdzajàcego alimenty
na rzecz osób w rodzinie lub kopi´ odpisu
protoko∏u posiedzenia zawierajàcego
treÊç ugody sàdowej, dokument potwier-
dzajàcy utrat´ dochodu oraz wysokoÊç
utraconego dochodu, kopi´ aktów zgonu
rodziców lub kopi´ odpisu wyroku zasà-
dzajàcego alimenty w przypadku osoby
uczàcej si´, kopi´ odpisu prawomocnego
wyroku sàdu orzekajàcego rozwód lub se-
paracj´ albo kopi´ aktu zgonu ma∏˝onka
lub rodzica dziecka, w przypadku osoby

samotnie wychowujàcej dziecko.
Osoby ubiegajàce si´ o dodatek 

z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okre-
sie korzystania z urlopu wychowawczego
do wniosku muszà do∏àczyç: zaÊwiadcze-
nie pracodawcy o udzieleniu urlopu wy-
chowawczego i okresie jego trwania, za-
Êwiadczenie o co najmniej szeÊciomie-
si´cznym okresie pozostawania w zatrud-
nieniu bezpoÊrednio przed uzyskaniem
prawa do takiego urlopu.

Osoby ubiegajàce si´ o ustalenie
prawa do zasi∏ku z tytu∏u samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek
up∏ywu ustawowego okresu jego pobiera-
nia do wniosku do∏àczajà zaÊwiadczenie
powiatowego urz´du pracy o utracie pra-
wa do zasi∏ku dla bezrobotnych okreÊlajà-
ce dat´ utraty tego prawa oraz o zareje-
strowaniu osoby jako poszukujàcej pracy.

Osoba ubiegajàca si´ o ustalenie
prawa do zasi∏ku z tytu∏u rozpocz´cia
si´ roku szkolnego do wniosku do∏àczy
zaÊwiadczenie szko∏y w przypadku nauki
dziecka w szkole ponadgimnazjalnej. 

Osoby ubiegajàce si´  o ustalenie
prawa do zasi∏ku z tytu∏u podj´cia
przez dziecko nauki poza miejscem za-
mieszkania  do wniosku do∏àczà: doku-
ment potwierdzajàcy tymczasowe zamel-
dowanie ucznia w bursie czy internacie,
zaÊwiadczenie szko∏y w przypadku szko∏y
ponadgimnazjalnej, oÊwiadczenie osoby
fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz
dokument potwierdzajàcy tymczasowe
zameldowanie. 

Osoby starajàce si´ o przyznanie
zasi∏ku piel´gnacyjnego sk∏adajà wnio-
sek wraz z za∏àcznikami: orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci, orzeczenie o umiarko-
wanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci ze
wskazaniem daty powstania niepe∏no-
sprawnoÊci, orzeczenie o znacznym stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci.

Osoby ubiegajàce si´ o przyznanie
Êwiadczenia piel´gnacyjnego sk∏adajà
wniosek oraz za∏àczniki: orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci i zaÊwiadczenia lub
oÊwiadczenia o wysokoÊci dochodów.

Wszystkie informacje i druki wnio-
sków zainteresowani otrzymajà  w
GOPS - pokój 21(I pi´tro) i w  pokoju 12
(parter) w Urz´dzie Gminy w Starych
Babicach lub pod nr tel. 722 90 11. 

ak.
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NOWOÂCI W ZASI¸KACH

INFORMACJE

Gminny OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Starych Babicach zatrudni od 01.05.2004 r. osob´ na stanowisko pracownika
socjalnego. Wymagane wykszta∏cenie- dyplom uzyskania tytu∏u zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom
wy˝szej szko∏y zawodowej o specjalnoÊci praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, psychologia
lub socjologia. Zg∏oszenia prosimy kierowaç do pokoju nr 21 w Urz´dzie Gminy lub tel./fax. 722 90 11.  



Na dope∏nienie formalnoÊci pozwala-
jàcych uzyskaç dop∏aty rolnikom po-
zosta∏o niewiele czasu...

Od 15 kwietnia br. Biuro Powiatowe
ARiMR w Wojcieszynie rozpocz´∏o przyj-
mowanie “wniosków o przyznanie p∏atno-
Êci bezpoÊrednich do gruntów rolnych”.
Termin sk∏adania tych dokumentów up∏y-
wa 15 czerwca br. Jednak, aby rolnicy mo-
gli z∏o˝yç  wnioski potrzebne do uzyskania
dop∏at, powinni najpierw zarejestrowaç
si´ w Biurze Powiatowym, co powoduje
przyznanie indywidualnego numeru iden-
tyfikacyjnego.

Jak dowiedzieliÊmy si´ w Wojcieszynie,
jeszcze nie wszyscy producenci rolni z na-
szej gminy dope∏nili tej formalnoÊci, 
a trzeba wiedzieç, ˝e procedura rejestra-
cyjna trwa 3 tygodnie. Dlatego te˝ czasu
pozosta∏o naprawd´ niewiele. Osoby, któ-
re chcà zdà˝yç w wyznaczonym terminie
muszà z∏o˝yç “wniosek o wpis do ewiden-
cji producentów” nie póêniej ni˝ do 20
maja- 3 tygodnie przed z∏o˝eniem wnio-
sku w sprawie dop∏at.

Wype∏nienie wniosków mo˝e niezo-
rientowanym przysparzaç sporo trudnoÊci,
dlatego te˝ w gminie organizowano szko-
lenia dla rolników, podczas których wyja-
Êniano wszelkie zawi∏oÊci zwiàzane z wy-
pe∏nianiem druków. Jednak frekwencja na
nich nie by∏a zbyt du˝a, zw∏aszcza na
pierwszych kursach. Szacuje si´, ˝e 
w szkoleniach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 30 %
rolników z naszej gminy. Kto nie wie jak
wype∏niç wniosek, mo˝e skorzystaç z po-
mocy pracowników ODR-u, którzy sà
obecni w godzinach porannych w Urz´-
dzie Gminy lub udaç si´ do Biura ARiMR
do Wojcieszyna. Mimo ˝e przychodzi tam
codziennie kilkudziesi´ciu rolników z ca∏e-
go powiatu, jeszcze nie ma kolejek. Warto
zatem dope∏niç formalnoÊci wczeÊniej, nie

czekajàc do ostatnich dni wyznaczonego
terminu, uniknie si´ wtedy nerwowych sy-
tuacji i d∏ugiego oczekiwania.   

- Na razie jeszcze sto-
sunkowo niewielu rolników
z∏o˝y∏o wnioski- mówi Ma-
rek Bia∏owàs - kierownik Biu-
ra Powiatowego IACS- ARi-
MR w Wojcieszynie. - Byç
mo˝e niektórzy kalkulujà czy
to im si´ op∏aci-  trzeba mieç
pole utrzymane w dobrej
kulturze rolnej. KilkanaÊcie
osób w naszym biurze jest
stale do dyspozycji. Mamy
zgromadzone wypisy z reje-
stru gruntów dla wszystkich
gospodarstw powy˝ej 1 ha.
Dysponujemy zatem danymi
pomocnymi w wype∏nianiu
formularzy. Jednak druki
muszà wype∏niç sami rolni-
cy, my ze swej strony mo˝e-
my im jedynie pomóc 

i sprawdziç, czy dane zosta∏y wpisane 
w odpowiednie rubryki.
Nie jesteÊmy jednak 
w stanie weryfikowaç
prawdziwoÊci wszyst-
kich informacji, dlatego
te˝ w przypadku nieÊci-
s∏oÊci konsekwencje po-
wa˝nych b∏´dów - po-
wy˝ej 30 % area∏u- po-
niosà rolnicy. W takim
przypadku dop∏aty mo-
gà byç cofni´te. Przepisy
okreÊlajà dopuszczalny margines b∏´du
na poziomie 3 %. Wnioski b´dà weryfiko-
wane losowo, kilka procent w skali kraju.

- Zdajemy sobie spraw´, ˝e teraz rolni-
cy muszà pokonaç najwi´ksze trudnoÊci.
Druki wszyscy wype∏niajà po raz pierwszy 
i uczà si´ nowych procedur. Pocieszajàce
jest to, ˝e za rok b´dzie ju˝ ∏atwiej- po-
wiedzia∏ kierownik Bia∏owàs.

- Jakie b∏´dy rolnicy pope∏niajà
najcz´Êciej?

- Cz´sto dokumenty wype∏niane sà
nieczytelnie, dlatego te˝ mówimy wszyst-

kim, aby wnioski wype∏niali drukowanymi
literami. Rolnicy powinni za∏o˝yç sobie
konta w banku - imi´ i nazwisko wniosko-
dawcy powinno zgadzaç si´ z danymi
w∏aÊciciela konta- dopuszczalna jest tak˝e
wspó∏w∏asnoÊç. Wielu rolników wpisuje
stare numery kont, wynika to z tego, ˝e
jeszcze nie wszystkie banki przesz∏y na 26
cyfrowe numery rachunków i b´dà musia-
∏y nadrobiç te zaleg∏oÊci do czerwca br.
Trzeba zatem domagaç si´ przy zak∏ada-
niu kont- tych z nowymi numerami. Posia-
dacze kont w starym systemie numerów
b´dà musieli przeprowadziç korekt´ da-
nych - ale to mo˝na ju˝ wykonaç bez po-
Êpiechu po 15 czerwca. Najwa˝niejsze jest
teraz z∏o˝enie wszystkich dokumentów na
czas - powiedzia∏ Marek Bia∏owàs. 

Osobà uprawnionà do uzyskania
p∏atnoÊci bezpoÊrednich do gruntów
rolnych jest producent rolny b´dàcy
posiadaczem gospodarstwa rolnego,
w sk∏ad którego wchodzà dzia∏ki rol-
ne o ∏àcznej powierzchni nie mniej-

szej ni˝ 1 ha, utrzymane w dobrej kul-
turze rolnej, przy zachowaniu wymo-
gów ochrony Êrodowiska. Za dzia∏k´
rolnà uwa˝a si´ zwarty obszar gruntu
rolnego, na którym jest prowadzona
jedna uprawa o powierzchni nie
mniejszej ni˝ 0,1 ha. Przez osob´
uprawnionà rozumie si´ w∏aÊciciela
gospodarstwa rolnego, a tak˝e osob´
która posiada prawa do tego gospo-
darstwa z innego tytu∏u, np. dzier˝a-
wy, u˝ytkowania, u˝yczenia itp.

m∏.
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ZA PI¢å DWUNASTA

INFORMACJE

Marek Bia∏owàs - kierownik Biura Powiatowego IACS-
ARiMR w Wojcieszynie

Szkolenie rolników w Borz´cinie

W Wojcieszynie jeszcze t∏oku nie ma
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SPORT

Sekcja badmintona, trenujàca w SP 
w St. Babicach odnosi kolejne sukcesy.
Nasi m∏odzi zawodnicy wystàpili w br.
ju˝ w oÊmiu turniejach, zawsze zdoby-
wajàc najwy˝sze lokaty.

Na Mi´dzynarodowych Mistrzostwach
Mazowsza “Mazovia Junior Cup” w Sucho-
cinie za P∏ockiem, 22 lutego br., wystàpi∏a
nasza pi´cioosobowa reprezentacja: dwóch
gimnazjalistów i trzech uczniów szko∏y pod-
stawowej. 

W kategorii dziewczynek m∏odszych
Martyna Poprzeczko zaj´∏a II miejsce, prze-
grywajàc jedynie z mistrzynià Polski Anetà
Wojtkowskà z Technika G∏ubczyce, najstar-

szego i jednego z najlepszych klubów w Pol-
sce. W kategorii juniorów m∏odszych ¸ukasz
Barszczewski zajà∏ II miejsce na 60 startujà-
cych zawodników. Przegra∏ ze swoim od-
wiecznym przeciwnikiem Adrianem Wasi-
lewskim. Tydzieƒ wczeÊniej na turnieju ogól-
nopolskim ¸ukasz by∏ lepszy - zajà∏ I miejsce
w grupie juniorów m∏odszych i I w grupie
juniorów ( starszych od niego o 3 lata). For-
ma ch∏opców jest porównywalna, obaj na-
le˝à do Êcis∏ej krajowej czo∏ówki. Pozostali
nasi reprezentanci odpadli w eliminacjach
grupowych. 

BadmintoniÊci  intensywnie przygoto-
wywujà si´ do Ogólnopolskiej Olimpiady

M∏odzie˝y, która odb´dzie si´ 23 maja br.
Wystartuje w niej ¸ukasz Barszczewski i de-
bel ch∏opców: Wojtek Wyszyƒski i Micha∏
Walaszek.

Martyna Poprzeczko wystàpi w katego-
rii m∏odziczek. Dziewczynka weêmie rów-
nie˝ udzia∏  w indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski M∏odzików - ju˝ bez elimina-
cji, poniewa˝ jest w czo∏ówce swojej grupy
wiekowej. Trener Piotr Pami´ta ma nadziej´,
˝e na Olimpiad´  zakwalifikuje si´ jeszcze
ktoÊ z zawodników. 

Trzymamy kciuki za naszych utalento-
wanych badmintonistów i ˝yczymy im sa-
mych wygranych meczy. 

DWA RAZY SREBRO...

W poniedzia∏ek 22 marca br. w ZSP 
w Borz´cinie Du˝ym odby∏ si´ Mi´dzy-
powiatowy Turniej Mini - pi∏ki R´cznej.
Przyjecha∏y dru˝yny reprezentujàce
szko∏y z powiatów: pruszkowskiego,
grodziskiego, ˝yrardowskiego, socha-
czewskiego i naszego- warszawskiego
zachodniego. Dru˝yna ze Starych Babic
okaza∏a si´ najlepsza i zaj´∏a pierwsze
miejsce w turnieju. Jest to jeden z na-
szych najwi´kszych sukcesów w spo-
rcie szkolnym ostatnich lat. Brawo za-
wodnicy i trenerzy! Mamy si´ z czego
cieszyç. 

Kolejne miejsca zaj´∏y dru˝yny z Paprot-
ni- pow. sochaczewski i Jaktorowa pow. ˝y-
rardowski. 

Zdaniem Marcina Palczaka- nauczyciela
wf. ze SP w St. Babicach- zwyci´stwo naszej
dru˝yny jest du˝ym osiàgni´ciem. Po no-
wym podziale administracyjnym kraju za-
wody mi´dzypowiatowe mo˝na porównaç

do dawnych wojewódzkich. Sukces za-
wdzi´czamy nie tylko dobrej grze zespo∏o-
wej wszystkich zawodników, ale równie˝
pracy Krzysztofa Marczaka- nowego na-
uczyciela wf. w babic-
kiej szkole, który po-
trafi∏ ch∏opców odpo-
wiednio ukierunko-
waç i zainteresowaç
tà dyscyplinà sportu-
powiedzia∏ M. Pal-
czak.

Teraz b´dziemy
trzymaç kciuki za ba-
bickich szczypiorni-
stów w czerwcu, gdy
zagrajà w turnieju
wojewódzkim w Ra-
domiu. 
Dzi´kujemy Hurtowni

“Zenapol” z Bliznego
za napoje i Piekarni

Pana Dàbrowskiego ze St. Babic za s∏odkie
bu∏ki dla wszystkich zawodników.

Tekst i fot. Jaros∏aw ˚ukowski

TO JEST PI¸KA!

SZKSZKO¸A JO¸A JAZDAZDYY
„ST„STAACH”CH”

Wojcieszyn ul. Warszawska 618
tel. 752 01 39   0 501 011 450

www.stach.waw.pl

ZAPRASZAMY

DLA MAMY I DZIECKA
•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

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

B I U R O   R A C H U N K O W E

Górczewska

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

HIT
Media Markt
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Reprezentacja szko∏y w pi∏ce r´cznej ch∏opców:
Mariusz Janiszewski, Roman ˚emierowski, Damian Skotnicki, Maciej Dadas, Pawe∏
Kwiatkowski, Adrian Mikulski, ¸ukasz Kita, Adam J´drzejczyk, Adam Peplak, B∏a-
˝ej Kl´czar, Krzysztof Kowalczyk, Emil Bo˝yk, Adrian Racki, Damian Rokicki, Prze-
mys∏aw Bo˝yk. Trener Krzysztof Marczak i Marcin Palczak.

US¸UGI STOLARSKO - TAPICERSKIE

- renowacja mebli tapicerowanych, stylowych
- kuchnie, zabudowy na wymiar

tel. 0 501 108 068
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Komputery sta∏y si´ wizytówkà na-
szych czasów, niezastàpionymi narz´dzia-
mi pracy, towarzyszami zabaw, pomocni-
kami w czerpaniu wiedzy. Nie sà ju˝ nie-
dost´pnymi, tajemniczymi maszynami,
grono ich u˝ytkowników stale si´ powi´k-
sza i sà to coraz m∏odsi ludzie. 

Na terenie naszej gminy dzia∏a firma,
gdzie o komputerach wie si´ wszystko. W
2003 roku w Lubiczowie rozpocz´∏a dzia-
∏alnoÊç firma Amon Sp. z o.o., która pro-
wadzi sklep i biuro handlowe. WczeÊniej
za∏o˝yciele firmy prowadzili sklep kompu-
terowy wraz z kawiarenkà internetowà
przy ul. Kaczej w Warszawie.

Spólka Amon prowadzi sprzeda˝ to-
warów na zamówienia oraz Êwiadczy
us∏ugi dla osób indywidualnych oraz firm.
Jej klientami jest wiele znaczàcych instytu-
cji oraz placówek oÊwiatowych.

Z szerokiej gamy us∏ug AMON Sp. 
z o.o. oferuje : napraw´ komputerów, mo-
nitorów, drukarek, maszyn do pisania oraz
wysokiej jakoÊci regeneracj´ tonerów,
dzi´ki której znacznie obni˝à si´ koszty
drukowania.

Firmy mogà skorzystaç  z  oferowa-
nych us∏ug informatycznych (administra-
cja sieci, pogotowie komputerowe), majà
zapewnionà instalacj´ i administrowanie
systemów UNIX, LINUX, NOVELL
NETWARE, OVMS, AIX, MS WINDOWS 
z aplikacjami, zarzàdzanie sieciami i konfi-
guracj´ urzàdzeƒ sieciowych CISCO oraz
rozbudow´ istniejàcych i instalacj´ no-
wych sieci komputerowych.

Spó∏ka prowadzi równie˝ sprzeda˝
sprz´tu komputerowego i materia∏ów eks-
ploatacyjnych, oryginalnych oraz wysokiej
klasy zamienników posiadajàcych Mi´dzy-
narodowe Certyfikaty JakoÊci ISO 9001,
ISO 9002, ISO14001 oraz 12 miesi´cznà
gwarancj´.

W chwili obecnej Firma oferuje sprze-
da˝ materia∏ów eksploatacyjnych po spe-
cjalnych promocyjnych cenach.

Ka˝dy klient, który skorzysta z oferty
Firmy mo˝e przy pomocy doradców do-
wolnie skonfigurowaç sprz´t dostosowa-

ny do swoich indywidualnych potrzeb 
w bardzo przyst´pnych cenach. Ponadto
na zakupione w firmie zestawy kompute-
rowe udzielana jest 24 miesi´czna gwa-
rancja oraz serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny na miejscu.

Spó∏ka oferuje sprzeda˝ w systemie ra-
talnym ˝agiel oraz mo˝liwoÊç zakupu w
leasingu.

Atrybutem firmy jest to, ˝e zapewnia
mi∏à i profesjonalnà obs∏ug´, krótkie ter-
miny realizacji zamówieƒ, atrakcyjne hur-
towe ceny oraz bezp∏atnà dostaw´ na
miejsce. 

JeÊli zainteresowa∏a Paƒstwa oferta Fir-
my nie czekajcie, dzwoƒcie 722-01-42
przysy∏ajcie e-maile amon3@op.pl

Niezw∏ocznie otrzymacie Paƒstwo od-
powiedê.

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç przes∏ania
szczegó∏owego cennika oferowanych
przez Firm´ towarów i us∏ug przygotowa-
nego indywidualnie na ˝yczenie ka˝dego
klienta.

Zarzàd Amon Sp. z o.o. serdecznie za-
prasza, zach´ca do wspó∏pracy i liczy, ˝e
ju˝ wkrótce do∏àczycie Paƒstwo do liczne-
go grona klientów.

CENTRUM DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

WX- 60 BOSCH auto test
A motocykle
B pojazdy samochodowe
C pojazdy z instalacjà gazowà
D badania pojazdu sprowadzonego z zagranicy do 3,5 t
E skierowane przez organ kontroli 

(pokolizyjne - skierowane przez policj´)

PRZYGOTOWYWANIE POJAZDÓW DO REJESTRACJI
BADANIA AUTENTYCZNOÂCI POJAZDU AUTO KONTROL PL.     

Warszawa ul. Radiowa (wjazd od ul. Himalajskiej 1)      
pon. - pt. 7.30 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

tel. 796 03 49; 861 95 96; fax 861 96 60

INSTAL-BUD Jacek Polesinek

Budowa domów; tynki , wylewki , ogrodzenia
Ocieplenia , sainding , malowanie budynków
Uk∏adanie glazury , paneli , gipsy i inne prace 
Instalacje elektryczne, hydrauliczne, kot∏ownie   
Pomiar szczelnoÊci gazu. RATY

tel. kom. 0602 326 698 tel./fax 721 04 84 
e-mail : jacekpolesinek@op.pl

AMON Sp. z o.o. tel. 722 01 42
ul. Warszawska 51 kom. 0- 601 228 998
05 - 082 Lubiczów kom. 0 -601 229 771 
e-mail: amon3@op.pl
http//: www.amon-pc.com.pl

TOMBUDEEX
CENTRUM KOLORÓW DULUX
4500 kolorów farb w 5 minut

MIESZALNIA FARB

P¸YTY GK, GIPSY, KLEJE ORAZ INNE MATERIA¸Y BUDOWLANE

Stare Babice
ul. Warszawska 257
tel. 722-95-89 
tel./fax 722-99-68

Kupon 
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