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Z okazji Święta 3 Maja serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Stare
Babice na okolicznościowe widowisko patriotyczne. Będzie to wieczór
poezji, prozy, pieśni i tańca. 
Uroczystość odbędzie się 3 Maja 2005 r. o godz. 17.00 w I Gminnym
Gimnazjum w Koczargach Starych.

Wójt Gminy Stare Babice
Dyrektor I Gminnego Gimnazjum

Kwiecień 2005 roku na zawsze przejdzie
do historii Polski i Świata smutnym wspo-
mnieniem zakończenia ziemskiej pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież odszedł
od nas w sobotę, 2 kwietnia o 21:37.

Wielu z nas dopiero teraz uświadamia
sobie jak wielkim był człowiekiem. Ogrom
jego dokonań przytłacza i onieśmiela,
zarówno jeśli chodzi o ilość encyklik i roż-
nych pism, jak i liczbę pielgrzymek.

Jak obliczyło watykańskie biuro prasowe
Papież podczas 104 podróży odwiedził 129
krajów, liczba kilometrów jakie przebył
pozwoliłaby na 31- krotne okrążenie kuli
ziemskiej. Pozostawił po sobie tysiące stron
pism, w których zawarł przesłanie dla świa-
ta i wszystkich ludzi. Czy możemy się zatem
dziwić, że nazywano go Bożym Atletą? To
bez wątpienia największy z Polaków, a
może i nawet największy z ludzi na Ziemi.
Czy ktoś zrobił więcej dla świata niż nasz
Ojciec Święty?

Jego odejście sprawiło cud na ziemi.
Cud jedności, wspólnej modlitwy, pojedna-
nia i zadumy. Nawet mas media tak chętnie
epatujące na co dzień ciemnymi stronami
życia nie potrafiły mówić o czymś innym, jak
tylko o Ojcu Świętym i jego pontyfikacie.
Pogrzeb Papieża był największym zgroma-
dzeniem w historii ludzkości.

Karol Wojtyła,  papież i obywatel świata

miał wpływ również na życie ludzi w naszej
gminie. Wiele osób spotkało go osobiście,
wszyscy twierdzą, że to wydarzenie zmieni-
ło ich życie i wywarło wrażenie, którego
nigdy nie zapomną...

Mieszkańców naszej gminy spotkaliśmy
w Warszawie, gdy zapalali lampki na ul.
Jana Pawła II i na rynku w St. Babicach, na
rynku którego część kilka dni temu nazwana
została Placem Jana Pawła II. Czyt. str.5 i 10-11

Nie lękajcie się...
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- Jakie sprawy Pana zdaniem są
obecnie najważniejsze dla gminy? 
- Ten rok zaczął się wspaniałą wiadomo-
ścią dotyczącą rozbudowy i moderniza-
cji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
w gminie. To ogromna i bardzo ważna
inwestycja, która może być zrealizowana
dzięki temu, że nasz wniosek został
zatwierdzony w Urzędzie Marszałkow-
skim i dostaniemy dofinansowanie ze
środków unijnych. Dzięki temu wsparciu
będziemy mogli dostosować się do
norm unijnych. Gminnego budżetu nie
byłoby normalnie na to stać. 
Zamierzamy uporać się z tym zagadnie-
niem - tzn. z kompleksową kanalizacją
gminy, do roku 2015, bo w przeciwnym
razie gmina nie posiadając w całości
kanalizacji, będzie musiała płacić duże
pieniądze na ochronę środowiska. Tro-
chę obawiam się, jak będzie przebiegała

budowa kanalizacji na ul. Warszawskiej,
gdzie trzeba ją poprowadzić po ogród-
kach. Zapewne zdarzy się tak, że nie
wszyscy się zgodzą na przekopanie dzia-
łek. Ale to jest przyszłość i mam nadzie-
ję, że zwycięży rozsądek i perspektywicz-
ne myślenie większości mieszkańców
tych terenów. 
- Jakie sprawy są najważniejsze w
Pana rejonie?
- U nas najważniejsze są chodniki i to we
wszystkie strony. Jest to podstawowa
sprawa i z zapałem uporania się z nią
zaczynałem pracę w Radzie Gminy.
Myślę, że gdyby nie planowana moder-
nizacja ul. Warszawskiej, mielibyśmy
chodnik do samej granicy z Lesznem.
Budowa w całości byłaby finansowana z
budżetu gminy St. Babice. Jak na razie
jednak, chodnik udało się dociągnąć
tylko do przystanku Borzęcin Wieś. W

budżecie zostały zarezerwowane pienią-
dze na dokończenie tego zadania, ale w
związku z planowanym remontem
drogi, prace zostały wstrzymane. 
Przypomnijmy, że ul. Warszawska jest
drogą wojewódzką, a zatem decyzje w
jej sprawie zapadają poza naszą gminą.
Chodnik będzie, ale musimy trochę
poczekać. Z tego co wiem, wybudowa-
na zostanie również ścieżka rowerowa.
Przy okazji modernizacji ul. Warszaw-
skiej powstanie też chodnik od Borzęci-
na do Wierzbina, który jest konieczny,
gdyż ludzie chodzą po jezdni -  pobo-
czem, ze względu na nierówności iść się
nie da. 
Ważną sprawą w moim rejonie jest
również budowa kanalizacji. Zgodnie z
Planem Rozwoju Lokalnego wykonanie
jej przewidziano w 2009 r. Zdaję sobie
sprawę, że inwestycje są u nas potrzebne,

Od czegoś 
trzeba zacząć…

Tadeusz Wiśniewski jest radnym naszej gminy (pierwszą kadencję),
reprezentuje mieszkańców Borzęcina Dużego, Borzęcina Małego i Topoli-
na. Prowadzi małą firmę handlowo- produkcyjno - transportową, a swój
wolny czas poświęca głównie pracy społecznej na rzecz dzieci. Jego dzia-
łalność została już doceniona, kilka lat temu odznaczony został przez Mini-
stra Kultury tytułem „Zasłużony dla oświaty” oraz przez Towarzystwo Przy-
jaciół Dzieci odznaką  „Przyjaciel Dziecka”.

5 kwietnia odbyły się sprawdziany
podsumowujące naukę w szkołach pod-
stawowych. W ZSP w Borzęcinie Dużym
przystąpiły do nich trzy klasy szóste, w
sumie 67 uczniów. Szóstoklasiści pisali
testy przez godzinę zegarową, natomiast
czas sprawdzianu dla ich kolegów, dyslek-
tyków został wydłużony o 30 min. Pracę

komisji egzaminacyjnej, po raz pierwszy w
Borzęcinie obserwowała komisja uczniow-
ska. Wzięło w niej udział 5 uczennic, które
zgłosiły się do tej funkcji.

Wszystkie prace, podobnie jak przed
rokiem, zostały opatrzone specjalnym
kodem szkoły i umieszczone w bez-
piecznych kopertach.

W St. Babicach w sprawdzianie
wzięło udział 100 uczniów z 4 klas szó-
stych. Większość tych, z którymi rozma-
wialiśmy była przekonana, że poszło im
dobrze. Oficjalne wyniki sprawdzianów
będą znane prawdopodobnie pod
koniec maja. Za wszystkich trzymamy
kciuki.  łp.

Szóstoklasiści sprawdzeni...
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ale wszystkie zadania w gminie realizo-
wane są stopniowo, nie można od razu
i jednocześnie poprawić warunków
życia we wszystkich miejscowościach. 
Jeżeli chodzi o przyszłość terenów, dla
których jestem radnym, ważne jest, aby
przeprowadzić zagospodarowanie
obszarów wyłączonych już z produkcji
rolnej. W studium zagospodarowania
przestrzennego tereny między ul. War-
szawską a Kosmowską przeznaczone są
pod zabudowę jednorodzinną. Tymcza-
sem leżą odłogiem, pokryte suchymi tra-
wami. Ostatnio w nocy ktoś je podpalił i
tylko szybka interwencja straży pożarnej
sprawiła, że nie było strat materialnych.
Sądzę, że po ich zagospodarowaniu
taka sytuacja nie miałaby miejsca. 

- Co jeszcze jest do zrobienia w tej
części gminy, którą Pan reprezentuje?
- Staramy się, aby uzupełnione zostały
braki w oświetleniu dróg, m.in.: przy ul.
Sobieskiego w Topolinie, gdzie mamy
pewne ubytki i na odcinku od Traktu
Królewskiego w stronę jednostki wojsko-
wej w Mariewie. Tam powstają nowe
domy i ludzie domagają się uzupełnienia
oświetlenia. Koszty związane z tym
zadaniem nie są duże i na pewno znaj-
dą się na nie pieniądze w budżecie. Od
samego wykonania dłuższe są nieraz
procedury uzgodnień z zakładem ener-
getycznym. 
Z innych spraw uważam, że konieczne
jest też utworzenie przejścia dla pieszych
przy przystanku w pobliżu kościoła. Sam
niedawno byłem świadkiem, jak o mały
włos nie doszło tam do tragedii. Kilku-
letnia dziewczynka przechodziła przez
ulicę, jak widziałem była ostrożna, jed-
nak samochód jechał tak szybko, że kie-
rowca nie zdążył na czas wyhamować,
w ostatniej chwili próbował ominąć
dziecko. W rezultacie skończyło się jedy-
nie na lekkim potrąceniu i strachu. Oka-
zało się, że nie było potrzeby zabierać
dziewczynki do szpitala. Jednak, aby
uniknąć takich sytuacji w przyszłości,
konieczne są tam pasy na jezdni i dobre
oznakowanie tego przejścia.

- Ludzie często pytają nas o budy-
nek poczty. Co Panu wiadomo w tej
sprawie? 
- Niestety obecny wygląd Urzędu Poczto-
wego przynosi wstyd naszej gminie, cho-
ciaż nie leży on w naszej gestii. Troska o
wygląd Urzędu i jego funkcjonalność
należy do Poczty Polskiej, która przez lata
jakby nie pamiętała o swojej placówce.
Wielokrotnie interweniowaliśmy w tej
sprawie i nareszcie coś drgnęło. Wkrótce
powstanie nowy budynek, wybuduje go
Spółdzielnia Usług Rolniczych, która już
zawarła porozumienie z PP dotyczące

wynajęcia planowanego obiektu. Na
terenie, gdzie stoi m.in. obecnie poczta,
spółdzielnia planuje  wybudowanie pasa-
żu handlowo-usługowego. Zmieni się na
korzyść wygląd Rynku, który jest przecież
wizytówką gminy. 
Drugą taką nabrzmiałą od lat sprawą
jest remont i rozbudowa ośrodka zdro-
wia w Babicach. Został już rozstrzygnię-
ty przetarg na wykonanie projektu prze-
budowy i modernizacji budynku. W roku
przyszłym powinny rozpocząć się prace.

- A co może Pan powiedzieć o prze-
widywanej modernizacji dróg?
- W roku bieżącym mieszkańcy nareszcie
doczekają się modernizacji nawierzchni
ul. Hubala - Dobrzańskiego. Do gminy i
nas radnych docierało wiele skarg na
fatalny stan tej drogi, słyszeliśmy głosy
oburzenia „dlaczego nic nie robimy?!”.
A tymczasem opóźnienia nie wyniknęły
ze strony gminy Stare Babice. Remont
był przewidziany już w ubiegłorocznym
budżecie, ale inwestycja ta musi być
równolegle zaplanowana z gminą
Bemowo. Nie wszyscy może wiedzą,
granica naszej gminy przebiega częścio-
wo po tej właśnie jezdni. Stąd konieczne
jest wspólne planowanie tej inwestycji.
W tym roku Bemowo zarezerwowało w
budżecie pieniądze na ten cel, wyczeki-
wany remont więc nastąpi.
W tym roku planowane są także moder-
nizacje ul. Warszawskiej i Ogrodniczej.
Inwestycje te jednak uzależnione są od
decyzji podejmowanych poza naszą
gminą. Pozostaje mieć nadzieję, że
zostaną wykonane. Wszystkim nam
przecież zależy, aby poruszać się po
dobrych, bezpiecznych drogach.

- Jak Pan postrzega perspektywy
rozwoju gminy?
- Szansą na rozwój gminy, a tym samym
wzrost standardu życia mieszkańców
jest turystyka. Nie możemy liczyć na roz-
wój przemysłu na naszym terenie, musi-
my szukać zatem innych rozwiązań i
możliwości. Inwestycje w rozwój turysty-
ki mogą być współfinansowane z unij-
nych pieniędzy i to jest dla nas dodatko-
wy bodziec. Jakiś czas temu powstał
Związek Międzygminny „Kampinos”, do
którego przyłączyła się również nasza
gmina. Korzyści z udziału w związku to
m.in. ustalenie wspólnej polityki regio-
nalnej, szczególnie zagospodarowanie
terenów znajdujących się na obrzeżach
KPN i w jego najbliższym otoczeniu.
Ważne jest też, że mieszkańcy regionu
mogą odnieść ekonomiczne czy este-
tyczne korzyści. Powstała m.in. wspania-
ła idea stworzenia Szlaku Szopenowskie-
go. Turysta mógłby wyruszyć z hotelu w
Warszawie i zwiedzić kościół w Babi-

cach, Lipków, kościół w Borzęcinie,
potem np. muzea dworu polskiego i
powozów w Pilaszkowie następnie przez
Leszno i Kampinos udać się na koncert
szopenowski do Żelazowej Woli.  

- Znany jest Pan z zaangażowania w
pracę dla młodzieży. 
- Zawsze chętnie pracowałem z dziećmi i
tak jest do tej pory. Jak tylko dysponuję
wolnym czasem, poświęcam go właśnie
im. Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza
prowadzę klub młodzieżowy w budynku
należącym do parafii w Borzęcinie. Jest to
klub otwarty dla wszystkich. Organizuje-
my wycieczki rowerowe, odwiedziliśmy
m.in. muzeum w Pilaszkowie, pomnik
Rzeczpospolitej Kampinoskiej w Wier-
szach czy cmentarz w Palmirach. Cieszy
mnie, że jest tak duże zainteresowanie
zajęciami w klubie, przychodzi czasem
nawet 30 osób, w różnym wieku. Gdy
warunki pogodowe nie sprzyjają wyciecz-
kom, spotykamy się na sali, gdzie mamy
stół do ping ponga, rowerek rehabilita-
cyjny, wiosła, bokserski worek treningo-
wy, profesjonalną tarczę do gry w rzutki i
stół do gry w „piłkarzyki”. Dla wszystkich
jest darmowy pop corn, który własno-
ręcznie produkuję. Cieszę się, że młodzież
tak chętnie przychodzi do klubu, gdzie
przyjemnie i bezpiecznie spędza czas,
zamiast wałęsać się po ulicach czy sie-
dzieć przed komputerem. 

- Jakie ma Pan zamierzenia na przy-
szłość?
Jestem bardzo zadowolony, bo ostatnio
udało mi się zrealizować jedno z zamie-
rzeń. Od dawna moim marzeniem było
założenie w Borzęcinie biblioteki
publicznej i niedawno powstał u nas
punkt biblioteczny. Mieści się on w tym
budynku gdzie klub, czyli w tzw. organi-
stówce. Ksiądz proboszcz chętnie udo-
stępnił to pomieszczenie. Mamy już
spory księgozbiór. Potrzebne książki
przywożę na zamówienie z biblioteki w
Babicach. Naszą inicjatywę popierała od
początku Pani Kierownik biblioteki
gminnej i nadal nam pomaga.   Bibliote-
ka gminna w Babicach jest od nas dość
daleko i to stanowi problem szczególnie
dla ludzi starszych. Zrobiłem wstępne
rozeznanie wśród mieszkańców i wie-
działem, że taki obiekt bardzo by się
przydał. Książki są drogie, dzieci nie stać
na kupno każdej lektury, a tak mają już
blisko szkoły wypożyczalnię. Wiem z
doświadczenia, że najtrudniej jest
zacząć, tym bardziej cieszę się, że nie
skończyło się tylko na planach. Trzeba
zawsze zaczynać od rzeczy małych, a
jeżeli będą możliwości, przechodzić do
coraz większych. ak.
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Z sesji Rady Gminy - sesja nadzwyczajna
W sobotę 9 kwietnia odbyła się

XXVII Nadzwyczajna, Uroczysta
Sesja Rady Gminy. Uczestniczyło w
niej 14 radnych, co zdaniem Prze-
wodniczącego stanowiło quorum,
przy którym można było obrado-
wać i podejmować uchwały.

- Ta sesja poświęcona jest uczczeniu
pamięci wielkiego człowieka, ukochanego
Ojca Świętego Jana Pawła II - Powiedział
witając przybyłych przewodniczący Rady
Gminy Maciej Gąsowski. Wśród gości
obecni byli m.in. przedstawiciele władz
samorządowych gminy i powiatu, księża z
parafii naszej gminy, a także Komendant
Policji Powiatowej i Komendant OSP.

- Na dzisiejszej sesji składamy hołd
Jego Świętobliwości Janowi Pawłowi II,
największemu autorytetowi naszych cza-
sów, człowiekowi, który przez 26 lat
swojego pontyfikatu wskazywał nam jak
żyć. Pontyfikat Jana Pawła II był prawdzi-
wym darem Opatrzności dla Polski i
Świata. Pełen zrozumienia i głębokiej
miłości do ludzi Ojciec Święty najbardziej
zaangażował się w dzieło budowania
jedności i pokoju między ludźmi. Orę-
downik Pojednania, Pielgrzym Wszech-
czasów, nauczyciel narodów i najlepszy
Nasz Ojciec - takim pozostanie w naszej
pamięci - powiedział Przewodniczący.

Następnie radni zatwierdzili porzą-
dek obrad, po czym jednogłośnie podję-
li uchwałę w sprawie nadania nazwy
Plac Jana Pawła II w St. Babicach dla
części nieruchomości o pow. ok. 0,20 ha
oznaczonej nr. ew. 669/1, stanowiącej
teren niezabudowany, położony między
ciągiem komunikacyjnym ul. Rynek.

W kolejnym punkcie uroczystej sesji
zebrani wysłuchali fragmentów homilii
Ojca Świętego dotyczących prawdy w
życiu osobistym i publicznym, a także
życia społecznego. Słowa płynące z

magnetofonu, jakby bezpośrednio wypo-
wiedziane przez Ojca Świętego do
obecnych na sali były bardzo wzruszają-
ce i zawierały głęboką myśl. Dedykujemy
je także tym osobom, które nie były
obecne na sesji.

- Przypatrzmy się znaczeniu
prawdy w naszym życiu publicznym.
W odnowionej Polsce nie ma już
urzędu cenzury, różne stanowiska i
poglądy mogą być przedstawiane
publicznie, została przywrócona,
jakby powiedział Cyprian Norwid
wolność mowy. Wolność publiczne-
go wyrażania poglądów jest wielkim
dobrem społecznym, ale nie zapew-
nia ona wolności słowa. Niewiele
daje wolność mówienia, jeśli słowo
wypowiadane nie jest wolne, jeśli
jest spętane egocentryzmem, kłam-
stwem, podstępem, może nawet
nienawiścią lub pogardą dla innych,
dla tych np. którzy różnią się naro-
dowością, religią albo poglądami.

Niewielki będzie pożytek z
mówienia i pisania, jeśli słowo będzie
używane nie po to, aby szukać praw-
dy, wyrażać prawdę i dzielić się nią,
ale tylko po to, by zwyciężać w dys-
kusji i obronić swoje może własne
błędne stanowisko. Słowa mogą cza-
sem wyrażać prawdę w sposób dla
niej samej poniżający. Może się zda-
rzyć, że człowiek mówi jakąś prawdę
po to, żeby uzasadnić swoje kłam-
stwo. Wielki zamęt wprowadza czło-
wiek w nasz ludzki świat, jeśli praw-
dę próbuje oddać na służbę kłam-
stwu, wielu ludziom trudniej wtedy
rozpoznać, że ten świat jest Boży.

Prawda zostaje poniżona także
wówczas, gdy nie ma w niej miłości
do niej samej i do człowieka. Nie da

się zachować ósmego przykazania,
przynajmniej w wymiarze społecz-
nym, jeśli brakować będzie życzliwo-
ści, wzajemnego zaufania i szacunku
wobec tych wszystkich odmienności,
które ubogacają nasze życie społecz-
ne. Każdy podstęp wobec drugiego
człowieka, każda skłonność do uży-
wania osoby ludzkiej jako narzędzia,
każde używanie słów po to aby wpły-
wać na innych, swoim zagubieniem
moralnym, swoim wewnętrznym nie-
porządkiem wprowadza w życie spo-
łeczne atmosferę kłamstwa.

Przez wiele lat doświadczaliśmy
w wymiarze społecznym, że publicz-
nie nie mówiono prawdy i nie
dopuszczano do jej mówienia. Ist-
nieje przeto wielka potrzeba odkła-
mania naszego życia w różnych
zakresach. Trzeba przywrócić nieza-
stąpione niczym miejsce cnocie
prawdomówności, trzeba by ona
kształtowała życie rodzin środowisk,
społeczeństwa, środków przekazu,
kultury, polityki i ekonomii.

- Jest wielkim zadaniem naszego
pokolenia, wszystkich chrześcijan
tego czasu, nieść światło Chrystusa
w życie społeczne. Nieść je na współ-
czesne aeropagi, ogromne obszary
dzisiejszej cywilizacji i kultury, polity-
ki i ekonomii. Wiara nie może być
przeżywana jedynie we wnętrzu
ludzkiego ducha. Ona musi znajdo-
wać swój wyraz wewnętrzny w życiu
społecznym. Kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może
miłować Boga, którego nie widzi,
takie zasady mamy od niego przyka-
zanie, aby ten kto miłuje Boga, miło-
wał tez brata swego (słowa Św. Jana
Ewangelisty). To jest wielkie zadanie
jakie staje przed nami- ludźmi wiary.

Na zakończenie sesji
przewodniczący Gąsowski
powiedział do zebranych -
Przesłania skierowane do nas
przez Ojca Świętego pozwo-
lą na chwilę zadumy i reflek-
sji w każdym następnym dniu
naszego życia. Niech te wyry-
te na kamieniu (który dziś
będziemy odsłaniać) słowa
będą Państwu i całemu spo-
łeczeństwu zawsze towarzy-
szyć „Nie lękajcie się, Bóg jest
miłością”.

Ostatnim elementem
sesji była wspólna modlitwa
w intencji Ojca Świętego.
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Od kilku tygodni OSP w naszej
gminie ma pełne ręce roboty. Co
chwilę gdzieś płoną trawy, pojawiły
się już pierwsze pożary lasu, są
także straty materialne. Niedawno
ogień doszedł do stacji energety-
cznej RPZ w Starych Babicach, a
ostatnio nocą pojawił się w
Borzęcinie. Czy naprawdę musi
dojść do tragedii, aby ludzie się
opamiętali i przestali wypalać
suche łąki?

Zdaniem Komendanta
Wypalanie traw i łąk jest prawnie

zabronione i ujemnie wpływa na środo-
wisko naturalne. Wiele przepisów praw-
nych zakazuje tego procederu, a konse-
kwencjami ich nieprzestrzegania może
być kara grzywny lub nawet pozbawie-
nie wolności.

Niedawno nagłośniono w mediach
karambol drogowy na autostradzie koło
Krakowa, gdzie przez zadymienie spo-
wodowane wypalaniem traw, w wyniku
złej widoczności zderzyło się kilkanaście
pojazdów, a kilka osób zostało poważnie
rannych.

Również i u Nas w gminie, w bieżą-
cym roku od pożaru traw w Wojcieszy-
nie zapaliła się wiata ze składowanymi
w środku deskami. Od pożarów łąk naj-
częściej dochodzi do pożarów lasów,
stert siana, stodół i budynków gospo-
darczych. Nie tylko sami właściciele są

winni powstawaniu pożarów. Wyrzuco-
ny przez okno samochodu niedopałek,
czy bezmyślne zabawy dzieci i młodzie-
ży mogą spowodować tragiczny w skut-
kach pożar. Apelujemy również do
wszystkich mieszkańców, aby swoje
posiadłości (pola, nieużytki, łąki) dopro-
wadzili do stanu, który nie pozwoli na
rozprzestrzenienie się ognia. Skoszenie
łąki dwa razy w roku, czy zaoranie pola
uniemożliwi zaprószenie ognia i w efek-
cie uchroni nas od pożaru.

W tym roku strażacy z Babic i Borzę-
cina wyjeżdżali już 26 razy do pożarów
traw. W tym czasie, kiedy gasimy bez-
myślnie podpalone łąki i nieużytki
możemy być potrzebni w innym miejscu
przy wypadku lub pożarze domu, gdzie
każda sekunda jest cenna i może urato-
wać komuś życie. Pomyślmy o tym
zanim podpalimy łąkę lub nieużytek.

Komendant Gminny OSP 
Michał Starnowski

Można stracić dopłaty
Pełne dopłaty bezpośrednie przysłu-

gują do działek, na których są prze-
strzegane zasady tzw. dobrej kultury
rolnej. „Podstawowymi wymaganiami
dla łąk jest konieczność koszenia ich co
najmniej raz w roku i usuwania roślin co
najmniej do 31 lipca każdego roku oraz
zakaz wypalania łąk, pastwisk i ścier-
nisk” –twierdzą przedstawiciele ARiMR.
W płatnościach za ubiegły rok rolnikowi

nie przysługiwały dopłaty do działek, na
których stwierdzono wypalanie. Teraz
kara będzie odnosić się do całej kwoty
dopłat. Na razie jest to zmniejszenie
płatności o 20 %, a może być jeszcze
więcej. „Rolnicy, u których kontrolerzy
stwierdzą wypalanie traw powinni
wykazać się dokumentem zgłoszenia
tego faktu do straży pożarnej. W innym
przypadku, gdy to zgłoszenie nie nastą-
piło, kontrolujący mogą uważać wypa-
lenie za celowe” - ostrzega ARiMR.

Fałszywy mit
W naszej świadomości funkcjonuje

mit, że wypalanie traw i słomy popra-
wia jakość gleby, jest swoistym rodza-
jem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy
nadal sądzą, że ogień to „najtańszy her-
bicyd” do zwalczania chwastów. Oka-
zuje się jednak, że aby grunty rolne
utrzymywane były w tzw. dobrej kultu-
rze rolnej, przy zachowaniu wymogów
ochrony środowiska, zabronione jest
wypalanie traw. Wiele lat temu
naukowcy udowodnili, że takie pożary
są szkodliwe. Ogień nie tylko zabija
żyjące w trawie zwierzęta i mikroorgani-
zmy, ale także wyjaławia glebę - z takich
zabiegów  nie płyną żadne korzyści. Po
wypaleniu gleba ubożeje.

Przestrzegajmy dobrej praktyki
W 2002 roku Instytut Uprawy,

Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach opracował na zlecenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra
Środowiska „Kodeks Dobrej Praktyki

Czy grozi nam żywioł o
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Droga wojewódzka nr 580,
którą wszyscy znamy jako ul. War-
szawską, nareszcie doczeka się
koniecznej przebudowy i moderni-
zacji. W najbliższych miesiącach
rozpoczną się pierwsze prace. Na
razie od strony Leszna ale to już
jakiś początek, zwłaszcza że wielu z
nas zaczynało wątpić, że remont tej
drogi kiedykolwiek nastąpi. 

Jak się dowiedzieliśmy w Mazowiec-
kim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w
Warszawie, zarządcy również bardzo
zależy, aby przebudowa zaczęła się jak
najszybciej. Inwestycja ta jest przewi-
dziana na l. 2005-2006 i została
podzielona na dwa etapy. Pierwszy -  o
długości 17,911 km od Starych Babic
do Leszna, drugi - o długości 3,475 km
od granicy Warszawy do Starych Babic,
razem ok. 21,5 km.

Rozpoczęcie modernizacji odwleka
się w czasie, gdyż MZDW nie dysponuje
jeszcze wszystkimi niezbędnymi doku-
mentami.  

Największym problemem jest pozy-
skanie potrzebnych gruntów, tutaj stoi
na przeszkodzie nieuregulowana sytu-
acja prawna większości z nich. M.in. nie
udało się jeszcze pozyskać terenu pod
budowę ronda w Babicach Nowych,
tam gdzie obecnie jest skrzyżowanie z
sygnalizacją świetlną. Rondo planowa-
ne jest na terenie należącym do Spół-
dzielni Usług Rolniczych. Zgodnie ze
statusem Spółdzielni decyzje w sprawie
majątku podejmuje walne zgromadze-
nie członków. 

Dodatkowe utrudnienia związane są
z budową węzła komunikacyjnego przy
ul. Górczewskiej. Planowana tam trasa
AK będzie przebiegała w wykopie, a ul.
Warszawska górą na estakadach. Poja-
wił się w tamtym miejscu problem z
właściwym zaplanowaniem i poprowa-
dzeniem odwodnień drogi.   

W związku z wymienionymi trudno-
ściami przebudowa ul. Warszawskiej
rozpocznie się od strony Leszna, na dłu-
gości 5 km. Roboty są planowane i
obejmą jednak dłuższy odcinek. 

Przetarg na przebudowę drogi roz-
strzygnięto w listopadzie, w kwietniu
została podpisana umowa z wykonawcą.

MZDW złożył do Urzędu Wojewódz-
kiego wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę odcinka 5 km
od strony Leszna. Po uzyskaniu takiej
decyzji i jej uprawomocnieniu rozpocz-
ną się pierwsze prace. Prawdopodobnie
nastąpi to zatem wkrótce.

Do tego czasu MZDW przygotuje
m.in. projekt czasowej organizacji
ruchu na modernizowanym odcinku.

Najpoważniejsze zadanie będzie się
wiązało z właściwym odwodnieniem
drogi. Wzdłuż drogi zostaną wybudo-
wane chodniki, wzmocniona zostanie
konstrukcja drogi i wykonana będzie
nowa nawierzchnia. 

Prace przy przebudowie drogi
wojewódzkiej nr 580 będą współfi-
nansowane z unijnych środków
strukturalnych.  UE pokryje 75%
kosztów tej inwestycji, której ogól-
ny koszt wynosi ok. 30 mln zł.

ak.

Jaskółki nad Warszawskąognia?!
Rolniczej”. Dokument ten jest zbiorem
przyjaznych środowisku praktyk rolni-
czych, których stosowanie zapewni
zrównoważony rozwój w sferze pro-
dukcji rolniczej. Jego podstawą były
aktualne akty prawne chroniące środo-
wisko. Kodeks zapobiega popełnianiu
wykroczeń przez rolników, informując,
co jest dozwolone lub zabronione, uczy
jak ograniczać ujemne oddziaływanie
rolnictwa na środowisko. W rozdziale E
„Ochrona powietrza” pkt. 9 brzmi:
„zabronione jest wypalanie roślinności
na łąkach i pastwiskach, nieużytkach
oraz rowach i na pasach przydrożnych ,
jak również wypalanie ścierni i słomy
oraz łętów ziemniaczanych”.

Podpalaczom grozi kara 
Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o

ochronie przyrody mówi, że „kto wypa-
la roślinność na łąkach, pastwiskach,
nieużytkach, rowach, pasach przydroż-
nych, szlakach kolejowych, w strefie
oczeretów i trzcin, podlega karze aresz-

tu lub grzywny”. Według art. 82, § 1
Kodeksu Wykroczeń nr 6, poz. 29
(ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z nowe-
lizacjami do 1995 r.) za wykroczenie
tego typu grozi kara aresztu, grzywny
lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w
związku z art. 82 mówi jasno:
„...grzywnę wymierza się w wysokości
do 500 zł, chyba że ustawa stanowi
inaczej”. mł.

Mikrobusem do Starostwa 
Od 4 kwietnia ruszyła pilotażowa  linia mikrobusowa łącząca Łomianki z nową

siedziba starostwa powiatowego w Ożarowie Maz. Mikrobus kursować będzie w
poniedziałki, środy i piątki. Na terenie naszej gminy zatrzymuje się: przy Urzędzie
Gminy -przyjazd 10.37, odjazd 10.42 oraz na parkingu przy sklepie SAGINA  w Zie-
lonkach - przyjazd 10.46, odjazd 10.51. Powrót sprzed siedziby Starostwa o
godz.12.00. Przypominamy, że z początkiem kwietnia Starostwo Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego przeniosło się do Ożarowa Maz. na ul. Poznańską 129/133.  

Więcej kursów autobusów
Informujemy Mieszkańców naszej gminy, że zwiększono ilość kursów autobu-

sów linii 719. W dni powszednie ostatni autobus z Warszawy odchodzi o godz.
23:20, a z Leszna o 22:45. W soboty, niedziele i święta: ostatni kurs z Warszawy jest
o godz. 23:10, a z Leszna o 23:50. Tabor autobusów tej linii zwiększył się o  jeden
autobus niskopodłogowy, który kursuje przez cały dzień.

Czekamy na ankiety
17 marca br. odbyło się spotkanie z sołtysami, podczas którego wręczono ankie-

ty oceniające jakość usług przewozowych w naszej gminie. Prosimy i ich wypełnie-
nie i zwrot do sołtysów. Osoby zainteresowane mogą jeszcze pobrać ankiety w
Urzędzie Gminy w pok. 27 i tam je po wypełnieniu zwrócić. Akcję ankietową koń-
czymy 16 maja br.
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Wraz z nadejściem wiosny
doszło w naszej gminie do licznych
podtopień. Zalane zostały podwór-
ka, podtopione budynki, możliwe
że woda stojąca na polach wyrzą-
dziła szkody w uprawach, a ta sto-
jąca na ulicach podmyła drogi. W
tym roku mogliśmy zaobserwować
wyjątkowo liczne "jeziora". Najbar-
dziej ucierpiały Zielonki, Koczargi i
Bugaj. W takich trudnych i nieprzy-
jemnych sytuacjach zadajemy sobie
pytanie, gdzie tkwi przyczyna tego
zjawiska? I wtedy oczy wszystkich
zwracają się w stronę Gminnej
Spółki Wodnej jako jednostki odpo-
wiedzialnej za stan melioracji na
terenie gminy. 

30 marca br. odbyło się coroczne
walne zebranie delegatów Spółki Wod-
nej, które stanowiło doskonałą okazję
do przyjrzenia się efektom jej działalno-
ści. Krytyka pod adresem Spółki Wodnej
nie ustaje, nie zawsze jednak pretensje
są uzasadnione. W ostatnich dniach
marca br. doszło do poważnych podto-
pień w wielu rejonach. Zaniepokojeni
mieszkańcy interweniowali w Spółce,
nie szczędząc ostrych słów. Tymczasem
powodem tej sytuacji był zator, jaki
powstał w rowie położonym na terenie
gminy Ożarów. Ekipa z "Eko - Babic"
pojechała na miejsce i usunęła zator, za
kilka dni zlikwidowano kolejny. W tym
przypadku rów na terenie gminy Stare
Babice był w dobrym stanie, to zanie-
dbania po stronie sąsiadów spowodo-
wały alarmową sytuację. Dzięki zaanga-
żowaniu pracowników z Eko-Babic
udało się naprawić awarię. Babicka
Spółka natychmiast wysłała stosowne
pismo do Ożarowa. Jednak jeżeli spółka
wodna z Ożarowa Maz. nie zajmie się
poprawą stanu swych rowów, sytuacja
może się powtórzyć. 

Jak zaznaczył obecny na zebraniu

wójt gminy Krzysztof Turek, konieczna
jest współpraca zarządów spółek wod-
nych sąsiadujących gmin, szczególnie
na odcinkach obsługiwanych przez obie
spółki.      Przyczyną zatorów na rowach
melioracyjnych mogą być wrzucane do
nich powycinane gałęzie drzew i krzaki.
Po konserwacji rowów, układa się je na
skarpach. Niektórzy właściciele działek
palą je, inni spychają do rowu. Problem
zagospodarowania tych „pozostałości”
jest nadal nierozwiązany. Alternatywą
może być wynajęcie maszyny do pocię-
cia gałęzi, co wiąże się z kosztami, bądź
ich palenie, np. pod nadzorem sołtysa. 

Często sami mieszkańcy przyczyniają
się do zalania pól czy obejść, wrzucając
do rowów różnorodne śmieci, głównie

worki po nawozach. Powstawaniu pod-
topień sprzyja także proceder zaorywa-
nia rowów czy moda na odwadnianie
podwórek, przez co zakłócony zostaje
przepływ wody. 

Podczas walnego zebrania delegatów
prezes Gminnej Spółki Wodnej Wiesław
Skalski przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Spółki za rok ubiegły, z którego
wynika, że sporo się robi dla poprawy
stanu gminnej melioracji. W ub.r. wyko-
nano konserwację ok. 46 km rowów. 

W 2004 r. usuwano awarie, m.in.
sieci drenażu w Lipkowie, tam też pod-
wyższono studzienkę drenarską do
poziomu gruntu, naprawiono sieć dre-
narską w Starych Babicach, Wierzbinie,
Borzęcinie Dużym i Topolinie. Usunięty
został popsuty przepust w Zielonkach
Parceli,  nieczystości ze studzienek na
zlecenie Spółki usuwało MPO. Wykona-
ny został projekt obejścia stawów w Zie-
lonkach Parceli (2 tys. zł). Gminna Spół-
ka Wodna Ożarów wykonała konserwa-
cję ok. 2 km rowów w Koczargach
Nowych, Lubiczowie i Bliznem jako
zwrot rekompensaty za 2003 r. Rejono-
wy Związek Spółek wodnych w Zwole-

niu wykonał prace konserwacyjne ok.
10 km rowów, na zlecenie Spółki Wod-
nej. SW zatrudniła również na umowę
zlecenie pracownika, który wykonał kon-
serwacje rowów Z-5, Z-8, Z-8/1, Z-8/2, Z-
8/3 oraz Z-3. Razem wykonał on prace
na ok. 13 km mb rowów. 

Od maja do października ub.r. pra-
cownicy bezrobotni na podstawie poro-
zumienia z Powiatowym Urzędem Pracy
w Błoniu wykonywali prace konserwa-
cyjne i doraźne. Wśród ich zadań znala-
zło się m.in. odtwarzanie skarpy rowu w
Wojcieszynie, konserwacja 1,841 km
rowu melioracyjnego, czyszczenie prze-
pustów i studzienek melioracyjnych czy
usunięcie awarii zbieracza w Koczar-
gach Nowych.

Dużą część stanowiły roboty konser-
wacyjne zlecane przez Urząd Gminy -
wykonano prace na ok. 21 km rowów.
Gmina przejęła w konserwację rów Z-7
w związku z tym, że wpuszczane są do
niego ścieki z gminnej oczyszczalni.

Dla Gminnej Spółki Wodnej wykona-
ne zostały mapy terenów konkurencyj-
nych za kwotę 10.800 zł.

Ogółem w 2004 roku wydatki SW
wyniosły 124.494 zł. Objęły one koszty
konserwacji rowów - 74 661 zł, naprawy
awarii - 8209 zł. Na pobory i pochodne
wydano 28 824 zł. Dochody wyniosły
190.259 zł. Objęły wpływy ze składek -
84.287 zł, dotację Wojewody Mazowiec-
kiego - 2.996 zł oraz 102.976 zł salda
dodatniego, jakim SW rozpoczęła br. 

Delegaci przyjęli również plan pracy
i budżet na 2005 r. Wymiar składek
członkowskich został utrzymany na
poziomie roku ubiegłego. 

Jak podkreślił prezes Spółki Wodnej
- Wiesław Skalski, w dalszym ciągu nie-
zadowalający jest wpływ składek człon-
kowskich. Kształtuje się on na poziomie
ok. 47 %. 

Dużym problemem jest też nadal
dostęp do aktualnych danych ewiden-
cyjnych gruntów rolnych i działek, co
sprawia że wiele nakazów płatniczych
zostaje zwróconych do SW.  Np. córka
nie chce przyjąć nakazu, który jest
wystawiony na jej ojca, chociaż to ona
jest już  właścicielem działki.  

Prezes wskazał pewną prawidło-
wość, jaka jest zauważalna również w
innych dziedzinach życia. Otóż najwię-
cej krytykują działalność Spółki ci, którzy
nie płacą należnych składek. Ludzie czę-
sto zapominają, że oprócz praw mają
też obowiązki. Jeżeli czegoś się doma-
gamy i oczekujemy, to w pierwszej
kolejności powinniśmy oczekiwać od
siebie i wywiązywać się z zobowiązań. 

ak.

Siła złego na... jednego

Niedrożne przepusty mogą być przyczyną podtopień. 
Co jednak możemy zrobić, jeśli znajdują się poza gminą…?
Niedrożne przepusty mogą być przyczyną podtopień. 
Co jednak możemy zrobić, jeśli znajdują się poza gminą…?
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„Nie smućmy się, że ich stracili-
śmy, lecz bądźmy wdzięczni, że ich
mieliśmy”  - te proste i jakże mądre
słowa św. Hieronima wskazują nam
pewną postawę wobec śmierci.
Utrata kogoś bliskiego sprawia nam
ból, ale we wdzięcznej pamięci na
zawsze będzie dla tej osoby miejsce.
I na jej wspomnienie poczujemy
ukłucie w sercu ale też radość, że
spotkaliśmy ją na swej drodze. 

Może takie właśnie uczucia towarzy-
szyły 8 marca rodzinie, znajomym, przyja-
ciołom i współpracownikom Stanisława
Zająca. W tym dniu minęła bowiem 10.
rocznica śmierci pierwszego wójta gminy
Stare Babice. Kilkadziesiąt osób wzięło
udział we mszy świętej w intencji zmarłe-
go, po której wszyscy udali się na cmen-
tarz i złożyli kwiaty na Jego grobie. Ta
rocznica była doskonałą okazją, by przy-
wołać wspomnienia o Stanisławie Zającu.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
nazwanej Jego imieniem, panowała nie-
zwykła atmosfera. Uśmiech przeplatał się
ze wzruszeniem, gdy zebrani dzielili się
nieraz bardzo osobistymi wspomnieniami
o „Stachu”. 

Wzruszenia nie krył Maciej Gąsowski,
przewodniczący Rady Gminy a prywatnie
przyjaciel Stanisława Zająca. – Stacho był
dla mnie bardzo bliską osobą i taką na
zawsze pozostanie – powiedział. - To już
10 lat od Jego śmierci, a wydaje mi się,
jakby to było dziś. Pamiętam ostatnie mie-
siące, tygodnie, dni... Pamiętam, gdy ze
Stachem i jego żoną Krysią odwiedzałem
przychodnie, szpitale. Walczyliśmy wspól-
nie chociaż o jeszcze jeden dzień Jego
życia. Spędzaliśmy wtedy wiele czasu
razem, pamiętam te nasze długie rozmo-
wy. Stacho wiedział, że wkrótce nas opuści
i starał się przekazać jak najwięcej wskazó-
wek dotyczących gminy, rozpoczętych
spraw. Mówił do mnie „ Maciek, tam są
dobrzy ludzie, ludzie, którzy są ciepli dla
innych” i padały imiona, nazwiska. Wiele z
tych osób jest dzisiaj na sali.  

Głos zabrali również m.in wójt Krzysz-
tof Turek, starosta Jan Żychliński i prezes
Rynku w Broniszach Janusz Byliński. Wspo-
minano udział Stanisława Zająca w two-
rzeniu „Solidarności” Rolników Indywidu-
alnych, Jego działalność podziemną w
okresie stanu wojennego oraz zasługi dla
utworzenia duszpasterstwa rolników. Nie

zabrakło też opowieści o zabawnych epi-
zodach z życia i pracy „Stacha” oraz przy-
taczania Jego dowcipnych powiedzonek. 

Bardzo osobistymi wspomnieniami o
Stanisławie Zającu podzielił się z nami Zbi-
gniew Oracz, były radny gminy. – Niezatar-
te w mojej pamięci jest ostatnie spotkanie
ze Stachem w Jego domu. W pełni zdawał
sobie sprawę ze zbliżającego się nieubła-
ganie wyroku Opatrzności ale prawie nic
nie mówił o sobie. Żył wtedy tym, czemu
poświęcił całą swą energię. Żył gminą,
myślał o naszych poczynaniach teraz i na
przyszłość. Żył ludźmi. Robił to z oddaniem
pasjonata. I taki jego obraz noszę w
pamięci – ciągle aktywny i pamiętający o
każdym ze swego otoczenia, człowiek
solidny i godny naśladowania – powiedział
Zbigniew Oracz. 

Aneta Kołaczyńska 

Spotkanie wspomnieniowe

W dniach 27 - 29 maja br. na
boiskach przy stawach w Zielonkach
odbędzie się impreza sportowa o
zasięgu ogólnopolskim, a nawet
europejskim. Na naszym terenie
pojawią się zawodnicy z czołówki
Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Słowacji,
Ukrainy i Kazachstanu. Będzie to eli-
minacja Otwartych Mistrzostw Pol-
ski w Siatkówce Plażowej.

Pierwszy raz w historii tej dyscypliny
turniej o takiej randze odbywać się
będzie na Mazowszu. W uznaniu
naszych umiejętności organizacyjnych,
Polski Związek Siatkówki właśnie Gminę
Stare Babice wyznaczył na tak prestiżo-
we spotkanie. 

Sport jako pole rywalizacji z przeciw-
nikiem, ale również i z samym sobą, nie-
sie ogromny ładunek emocjonalny.
Występowanie emocji przy oglądaniu
sportu, zgodnie z prawami psychologii
postrzegania, powoduje lepsze zapamię-
tywanie. Następstwem tego jest możli-
wość wykorzystania tych zawodów jako
elementu promocji Gminy Stare Babice.

Siatkówka plażowa jest dyscypliną
sportu rozgrywaną na stosunkowo

małym boisku, łatwym do objęcia przez
kamery TV, w rozgrywkach uczestniczą
atrakcyjni zawodnicy. Wysiłek i umiejęt-
ności grających, szybkie akcje, łatwość
oceny sytuacji na boisku przez widzów
powodują ogromny wzrost zaintereso-
wania tą dyscypliną sportu. Wszystkich
uczestników widowiska łączy to samo
miejsce, ładna pogoda, wspaniała
atmosfera, a także pewien styl aktywne-
go spędzania wolnego czasu. Elementy
tej gry takie jak słońce, piasek i wakacyj-
na atmosfera panująca na boisku powo-
dują, że jest ona utożsamiana ze zdro-
wym i wolnym od dopingu sportem. 

Od roku 1996 czyli od Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie  siatkówka plażowa
jest już dyscypliną olimpijską. Dla pod-
trzymania rodzinnej atmosfery zawo-
dów często sportową rywalizację łączy
się tu z różnymi atrakcjami dla obserwa-
torów, ważny jest bowiem w tym przy-
padku piknikowy charakter imprezy. Tak
też będzie i u nas. Dlatego wszyscy
powinniśmy spotkać się w ostatni majo-
wy weekend nad stawami, a gwarantu-
ję niezapomniane wrażenia. 

Henryk Kuncewicz

Mistrzostwa Polski 
w siatkówce plażowej

25 kwietnia 2005 r. rozpoczęła
działalność „Grupa dla Dzieci” w
wieku 10-12 lat (klasy IV-VI), utwo-
rzona przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Starych
Babicach. Zajęcia Grupy odbywają
się w siedzibie Klubu Sportowego
„Naprzód” Zielonki przy ul. Białej
Góry 4 w Zielonkach, od ponie-
działku do piątku w godz. 14-18.

Celem tej inicjatywy jest zagospodarowa-
nie wolnego czasu dzieci. W ramach pro-
wadzonych zajęć przewidujemy: pomoc
w odrabianiu lekcji (łącznie z zajęciami
z jęz. angielskiego), gry i zabawy towa-
rzyskie - ćwiczące sprawność umysłową,
pamięć i orientację, gry i zabawy rucho-
we: elementy gier sportowych (możli-
wość korzystania z sali gimnastycznej i
ogrodzonego boiska sportowego), zaję-
cia plastyczne rozwijające wyobraźnię i
sprawność manualną. 

WWsszzyyssttkkiicchh cchhęęttnnyycchh sseerrddeecczznniiee zzaapprraa-
sszzaammyy!

Alicja Napurka

Zielonki
zapraszają
dzieci!

Wójt Stanisław ZającWójt Stanisław Zając
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160 godzin po śmierci Ojca Świę-
tego, 9 kwietnia br. spotkaliśmy się
na  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
i Uroczystej Mszy Świętej w intencji
Jana Pawła II. Nadanie w trybie nad-
zwyczajnym na części Rynku imienia
naszego Papieża w szczególny spo-
sób przedłuża życie Ojca Świętego.
Tym symbolicznym aktem przybliży-
liśmy Jego osobę do Babic i utrwali-
liśmy tu Jego imię dla potomności.
Kamień z pamiątkową tablicą jest
miejscem nie tylko wspomnienia
Papieża, ale symbolem, który będzie
skłaniał nas do zadumy i refleksji.
Bo chociaż umarł wierzymy, że żyje
i jak powiedział kardynał Joseph
Ratzinger (obecny Papież Benedykt
XVI) z okna Pana Boga patrzy na nas
i błogosławi.

Cud Ojca Świętego
Stacje telewizyjne i radiowe w ostat-

nich tygodniach prześcigały się wprost w

szlachetnej rywalizacji w głoszeniu kate-
chezy mówiącej o ostatecznych rzeczach
człowieka. Dziennikarze i goście w stu-
diach wzywają do modlitwy podpowiada-
jąc, że to najlepszy sposób łączności z
Ojcem Świętym. Ludzie modlą się jak
nigdy dotąd, a wszystko to za sprawą jed-
nego człowieka. - Dzisiaj wypowiadamy
dziękczynienie Bogu za osobę Ojca Świę-
tego Jana Pawła II - powiedział podczas
Mszy Św. ks. prałat Jan Szubka.

Prawie jakby tu był
W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP,

przed portretem Papieża, pod szkłem na
stoliku umieszczono piuskę Ojca Święte-
go, podarował ją komuś, podczas jednej z
pielgrzymek, a teraz znalazła się w babic-
kim kościele. Po Mszy każdy chciał ją zoba-
czyć, to przecież prawie jak relikwia, frag-
ment szaty Ojca Świętego...

-Dzisiaj w Babicach stawiamy kamień z
pamiątkową tablicą w hołdzie Ojcu Świę-
temu, ale także po to, aby ona nam przy-

pominała o największym Polaku, jego
nauce, a także nauce Chrystusa, którą gło-
sił. By przypominała o prawdziwej miłości
Boga do człowieka, która nie zamyka się
tylko w  płaczu i żalu serca, ale ma się
realizować w konkretnym życiu, w wierno-
ści przykazaniom i miłości do Boga i dru-
giego człowieka - powiedział ks. Szubka.

Czy będzie Świętym?
Czy Papież Polak może zostać świętym?

Na pewno bardzo  tego chcemy i okazuje
się, że możemy w tym pomóc... Zdaniem
ks. prałata Szubki -możemy modlić o świę-
tość Jana Pawła II. Potrzeba bowiem
przejść wszystkie etapy określone przez
prawo kościelne do uzyskania beatyfikacji.
Czasem pojawiają się nieodpowiedzialne
głosy w gazetach, że to nie Kościół tylko
lud wyznacza świętych, ale to wcale tak nie
jest. Tak było w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa, obecnie, aby uznać kogoś za
świętego potrzebna jest cała procedura,
której nawet papież nie może zmienić,

10

Mamy Plac JMamy Plac J
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może tylko przyspieszyć ten proces.
Każdy z nas może być przekonany, że

Jan Paweł II już jest świętym i nikt nie
broni, aby się prywatnie w ten sposób do
niego modlić, natomiast nie można obec-
nie uprawiać publicznego kultu, bo jest to
w myśl prawa kościelnego przeszkodą w
beatyfikacji. Zdaniem Ks. Prałata prywat-
nie możemy się modlić nawet za przyczy-
ną Ojca Świętego, wypraszając łaski, a
nawet cuda, bo one są potrzebne do
beatyfikacji, jeśli je zgłosimy do Kongrega-
cji Wiary mogą być bardzo pomocne w
beatyfikacji Ojca Świętego.

Podziękowania za zorganizowanie
tej uroczystości składamy Ks. Prałatowi
Janowi Szubce, Radzie Gminy, jej Prze-
wodniczącemu - Antoniemu Maciejowi
Gąsowskiemu, Panu Wojciechowi Dłu-
gołęckiemu - ofiarodawcy kamienia
i wykonawcy wielu prac, Strażakom
z OSP w St. Babicach, którzy pomagali
przy pracach porządkowych.

Marcin Łada

11

c Jana Pawła IIc Jana Pawła II

Drodzy Czytelnicy! W następnym numerze GB planujemy umieszcze-
nie Waszych wspomnień o Ojcu Świętym. Wiele osób było w Watykanie,
inne zetknęły się z Papieżem w Polsce. Wszystkich zapraszamy do
podzielenia się wspomnieniami, opublikujemy także zdjęcia.
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Listy 
do i od 
redakcji

Czas tak szybko płynie i każdy
dzień przynosi nowe wydarzenia, że
czasem trudno je wszystkie zapa-
miętać. Nawet jeżeli zbierają się zna-
jomi, by powspominać wspólne
przeżycia okazuje się, że każdy
pamięta troszkę inne chwile związa-
ne z tą samą sytuacją.

Nasi Wierni Czytelnicy zwrócili nam
uwagę, ze nie wszystko powiedzieliśmy
ostatnio o Gazecie Babickiej wspomina-
jąc o jej 100-nym numerze, a przecież
jest to część historii babickiej gminy...
Przyznajemy rację i niniejszym nadrabia-
my zaległości, rzeczywiście niektóre
zagadnienia gdzieś umknęły, teraz zatem
postaramy się je uzupełnić.

Zacznijmy od tytułu. Nazwę „Gazeta
Babicka” wymyślili pomysłodawcy i twór-
cy gazety, działacze „Solidarności” RI.
Tytuł został wkomponowany w zieloną
wstążkę lasu. Było to wyraźne nawiąza-
nie do usytuowania naszej gminy, wtedy
jeszcze wspólnej z Izabelinem, wśród
Puszczy Kampinoskiej. Pierwszy egzem-
plarz miał formę A3. Do gazety pisał
każdy, kto miał ochotę, tematyka była
dowolna. Np. jedna z osób zajmowała
się głównie sprawami gospodarczymi,
które były jej najbliższe z racji wykony-
wanej pracy, a Jan Żychliński, pisał teksty
dotyczące zagadnień ogrodnictwa.

Po jakimś czasie jednak GB przestała
się ukazywać. W latach 1993-1994 jako
gazeta gminna wychodziły „Nasze Spra-
wy” pod redakcją Bożeny Bartnickiej, a w
latach 1996-1997 „Biuletyn Gminny” reda-
gowany przez Krzysztofa Turka, a później
przez Joannę Regulską. W 1997 roku
Krzysztof Turek, który został wówczas wój-
tem, przywrócił do życia „Gazetę Babicką”. 

Obecnie Gazeta jest łatwiej dostępna
niż przed 15 laty, kiedy to mieszkańcy
prawie bili się o nią, jak wspominają jej
twórcy. Do czasu wyborów samorządo-
wych odgrywała rolę niezależnego infor-
matora o kandydatach „Solidarności”.
Każda z osób zaangażowanych w two-
rzenie biuletynu miała wyznaczony
rejon, gdzie zajmowała się jego kolpor-
tażem. Krzysztof Turek rozprowadzał
biuletyn przed kościołami po mszach
świętych w Borzęcinie i Zaborowie. Dzi-
siaj z uśmiechem wspomina pracę przy
GB - Traktowaliśmy ją jako zabawę, ale
jednocześnie bardzo poważnie. Byliśmy

dumni z tego, że wydajemy niezależną
gazetę. Oczywiście nie wszystkim się to
podobało. Staraliśmy się jednak jak naj-
mniej pisać o polityce, skupialiśmy się na
ludzkich sprawach i problemach. 

Duży wkład w tworzenie Gazety Babic-
kiej miała Wiesława Wojtachnio. Pani
Sekretarz Gminy poświęcała tej społecznej
pracy wiele serca i wolnego czasu. Dziś
również możemy liczyć na jej fachową
pomoc, dobrą radę czy wsparcie. 

Osób, które podobnie chętnie nam
pomagają, jest znacznie więcej, i chociaż
nie wymieniamy ich z nazwiska, jesteśmy
im wdzięczni. Serdecznie Dziękujemy! 

Sprawy ekologii są dla nas bardzo
ważne, ale jak się okazuje nie jesteśmy
w tym poglądzie odosobnieni. Do
naszej redakcji przyszedł ostatnio sołtys
Stanisław Lesisz protestując przeciwko
publikacji, którą umieściliśmy w luto-
wym numerze Gazety Babickiej. Otóż
Pan Sołtys jest również zwolennikiem
ekologicznych rozwiązań i segregacji
śmieci. Tymczasem my napisaliśmy, że
na jego żądanie pojemniki usunięto.
Napisaliśmy nieprawdę? Otóż nie.

Sytuacja jednak jest bardziej złożo-
na niż by się wydawało na pierwszy rzut
oka.  Pan Sołtys podobnie jak nasz były
prezydent „jest za, a nawet przeciw”.
A zatem jest zwolennikiem ekologicz-
nych rozwiązań, jednak zmuszony był

żądać usunięcia pojemników. Stało się
tak pod naporem sąsiadów i innych
mieszkańców Zielonek Parceli. Sołtys
twierdzi, że wiele osób (które są mu
nawet znane) śmieciło wokół pojemni-
ków, a nawet robiło to złośliwie. Pan
Stanisław przez pewien czas sprzątał
teren, poświęcał swój wolny czas i ener-
gię, aż wreszcie miał dosyć i poprosił o
usunięcie pojemników. Teraz proponu-
je, aby ustawić je ponownie w Zielon-
kach w pobliżu jego domu, na terenie
należącym do gminy. Może tym razem
się uda? 

Sprawa pojemników do sortowania
śmieci denerwuje wielu mieszkańców
naszej gminy, a właściwie nie tyle
pojemników, co śmieci walających się

dookoła. Cóż niestety, mieszkają wokół
nas  ludzie, którzy nie potrafią się
zachować. Przy pojemnikach stawiają
torby z różnymi odpadkami, które czę-
sto śmierdzą i są rozrzucane przez
wiatr i psy po okolicy. W efekcie pojem-
niki zostały już przestawione, czy
nawet usunięte nie tylko w Zielonkach,
ale i w Lipkowie, Bliznem Jasińskiego i
Latchorzewie. 

Co na to poradzić? Sądzimy, że jak
długo będziemy się biernie przyglądać
temu, jak ktoś śmieci wokół nas, pro-
blem nie zostanie rozwiązany. Osoby te
należałoby ukarać, a przynajmniej nie
wstydzić się zwracać im głośno uwagę.
Obojętność w tym przypadku jest naj-
gorsza... Redakcja

Wędrujące pojemniki (2)

Jeszcze o 
naszej Setce...
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Już dawno temu przestałam wierzyć,
że ktoś będzie chciał mi pomóc, dopóki
nie poznałam Eweliny - mówi pani Teresa
ze Starych Babic. - Wychowuję sześcioro
dzieci i jest mi czasem naprawdę ciężko.
Okazało się, jak to często w życiu bywa, że
na rodzinę i znajomych nie mogę zbytnio
liczyć. Dopiero dzięki Ewelince uwierzyłam
w ludzi i od kiedy do nas przychodzi, jest
mi naprawdę dużo łatwiej. Znalazłam nie
tylko pomoc w opiece nad dzieciakami,
ale przede wszystkim nową energię do
życia. Nie czuję się już taka samotna. Dzie-
ci też nie mogą się doczekać, kiedy przyj-
dzie Ewelina...

Życie pani Teresy i jej sześciorga dzieci
odmieniła kilkunastoletnia dziewczyna,
która chciała pomagać innym. Ewelina
jest wolontariuszką. Podobnie jak kilkana-
ście osób z naszej gminy zdecydowała się
zrobić krok w kierunku drugiego człowie-
ka. Zechciała poświęcić trochę swego
czasu, aby pomagać innym.

Po prostu pomoc 

Słowo wolontariat jest coraz bliższe
mieszkańcom naszej gminy, wszyscy przy-
zwyczajamy się do niego. Wiele osób
kojarzy to pojęcie z jakąś wielką ideą,
heroicznymi czynami i poświęcaniem
ogromnej ilości czasu. A tymczasem
wolontariat może być najprostszą formą
pomocy. Ewelina raz w tygodniu przez
trzy godziny zajmuje się sześciorgiem
dzieci pani Teresy. Bawi się z nimi, czyta
bajki, rysuje, zabiera na spacery. W tym
czasie ich mama może np. zrobić zakupy,
na które trudno jest się jej wybrać z gro-
madką dzieci, szczególnie że do najbliż-
szego sklepu ma ok. 2 km i nie ma samo-
chodu. Pani Teresie jest tym trudniej radzić
sobie z wychowaniem dzieci, że jest wła-
ściwie sama. Mąż często wyjeżdża na kilka
miesięcy do pracy za granicę a w gminie
nie ma rodziny, gdyż pochodzi z Rzeszo-
wa. Ale jak przyznaje, od grudnia - kiedy
poznała Ewelinę - jej życie zmieniło się na
lepsze. 

Wystarczy impuls

- Proszę Pani, a czego my się tak
naprawdę uczymy? - zapytał Panią Annę
jej podopieczny ze Szkoły Podstawowej w
Babicach. Pani Anna z Latchorzewa jest
bowiem nauczycielką w jednej z warszaw-
skich szkół, a w Babicach prowadzi zajęcia
z reedukacji dla trójki dzieci. Też w ramach
wolontariatu. Chociaż pani Ania ma dużo
zajęć, postanowiła zrobić jeszcze coś wię-
cej. Gdy dowiedziała się o akcji tworzenia
wolontariatu w naszej gminie, nie wahała

się ani przez moment. Potrzebny był jej
taki impuls... 

Formą wolontariatu jest pomoc w
odrabianiu lekcji, robieniu zakupów,
sprzątaniu mieszkania czy zwyczajna roz-
mowa. Bo tak naprawdę, ile jest osób tyle
różnych potrzeb. 

Więcej wolontariuszy 
niż potrzebujących

Bardzo budujące i optymistyczne jest
to, że w naszej gminie coraz więcej osób
dostrzega potrzeby innych ludzi i rozumie,
jak cenna może być dla nich pomoc. 

Akcja tworzenia wolontariatu rozpo-
częła się u nas jesienią ub.r. Na pierwsze
informacyjne spotkanie przyszło kilka
osób. Wraz z upływem czasu rodzina
wolontariuszy powiększa się. Duża w tym
zasługach pracowników GOPS, którzy sta-
rają się, aby coraz więcej osób zachęcić
zarówno do udzielania jak i do korzystania
z takiej możliwości pomocy. 

Co ciekawe, część wolontariuszy jest
nadal "bezrobotna". Przybywa bowiem
chętnych by pomagać, jednak mało osób
zwraca się o pomoc. Różne mogą być
tego powody. Może najzwyczajniej wsty-
dzą się o cokolwiek prosić. Szczególnie w
ludziach starszych tkwi także zrozumiały
strach przed wpuszczeniem do domu
kogoś obcego. Wolontariusz nie jest jed-
nak osobą anonimową, wziętą nie wiado-
mo skąd. To mieszkaniec naszej gminy,
sprawdzony przez pracowników GOPS,
znany nie tylko z imienia i nazwiska. Zda-
niem pracowników GOPS jest to zawsze
osoba godna zaufania. 

Takim "bezrobotnym" jest ciągle pan
Marek, który od początku przychodzi na
spotkania wolontariuszy w nadziei, że
ktoś będzie potrzebował jego pomocy. Jak

mówi, ma dużo wolnego czasu i chętnie
poświęciłby go komuś innemu. Mógłby
pomóc w pracach gospodarskich, zrobić
zakupy czy przynieść węgiel. Pan Marek
jest jedynym mężczyzną wśród naszych
wolontariuszy. Jak podkreśla, wielu
ludziom mężczyzna kojarzy się z jakimś
zagrożeniem. Może coś ukradnie, albo
jeszcze coś gorszego - myślą ludzie. Jed-
nak sądzimy, iż trzeba przełamać pierwsze
lody. Pomagać mogą nie tylko kobiety.
Dlatego też apelujemy do wszystkich, któ-
rzy potrzebują pomocy, aby odważyli się
zwrócić o nią do GOPS. Wiele osób czeka,
aby móc ofiarować swój czas i umiejętno-
ści  - działanie płynące z dobroci i potrze-
by serca.

Spotkania jak w rodzinie

Wspólny cel i działanie bardzo jedno-
czą ludzi. Wolontariusze z naszej gminy
tworzą już sporą rodzinę, która spotyka
się i rozmawia o problemach i rado-
ściach tej pracy. Kolejne z takich spotkań
odbyło się 10 marca i miało charakter
wielkanocny. Przy stole w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy zasiedli wolontariu-
sze, przyszli i obecni, osoby, które korzy-
stają z ich pomocy oraz organizatorzy,
czyli pracownicy GOPS. Była to doskona-
ła okazja, aby się lepiej poznać. W miłej
atmosferze osoby zaangażowane w tę
piękną działalność, jak np. Pani Wanda
Śladowska, opowiadały o swoich
doświadczeniach, dzieliły się spostrzeże-
niami i uwagami. Nie zabrakło śmiechu i
wzruszeń, bo takie jest właśnie życie.
Warto pamiętać, aby w swoim zabiega-
nym życiu znaleźć chwilę dla drugiego
człowieka. Uśmiech wdzięczności będzie
najpiękniejszą nagrodą.  

Aneta Kołaczyńska

Pomoc to również nadzieja... 

Podczas świątecznego spotkania wolontariatu poznaliśmy sympatyczną rodzinę
Pani Teresy oraz wolontariuszkę Ewelinę (na zdjęciu pierwsza z prawej)   
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16 maja (poniedziałek) Przejazd ulicami
ulica Spacerowa (cała), wieś Mariew, wieś Stanisławów, wieś
Buda 
BORZĘCIN DUŻY I MAŁY 
ulica Warszawska (od granicy Gminy do Ośrodka Zdrowia)      
ulica Wodnisko

17 maja (wtorek) Przejazd ulicami
BORZĘCIN DUŻY I MAŁY 
ulica Kosmowska (cała - na terenie Gminy) 
ulica Krańcowa    
ulica Poprzeczna 
TTOOPPOOLLIINN ,, WWIIEERRZZBBIINN 
ulica Chrobrego, ulica Sobieskiego, ulica Batorego, ulica Kró-
lowej Marysieńki 

18 maja (środa) PPrrzzeejjaazzdd uulliiccaammii
BORZĘCIN DUŻY, ZALESIE, WIERZBIN, WOJCIESZYN
ulica Trakt Królewski (cała), ulica Królewicza Jakuba, ulica
Wspólna, ulica Warszawska (WIERZBIN-WOJCIESZYN od 
ul. Królewicza Jakuba do tablicy Koczargi Nowe)
KOCZARGI NOWE BUGAJ
ulica Bugaj, ulica Wiosenna, ulica Różana 

19 maja (czwartek) PPrrzzeejjaazzdd uulliiccaammii
KOCZARGI NOWE I STARE 
Ulica Warszawska (od granicy Wojcieszyna do ul. Szkolnej), 
ulica Szkolna, ulica Akacjowa, ulica Klonowa, ulica Leśna,
ulica Górki, ulica Sasanki, ulica Sosnowa, Wiśniowa, Brzozo-
wa, Cisowa, Lipowa, Dębowa 

20 maja (piątek) Przejazd ulicami 
LIPKÓW-STARE BABICE 
ulica Mościckiego, ulica Jakubowicza, ulica Białej Góry, ulica
Izabelińska, ulica Sienkiewicza (na odcinku Białej Góry -
Kutrzeby) 

21maja (sobota) Przejazd ulicami
KLAUDYN 
ulica Ciećwierza, ulica Szymanowskiego, ulica Klaudyńska
(strona Gminy Stare Babice), ulica Ravela, Mozarta, ulica
Czajkowskiego, Wiłkomirskiego, Bacewicz, ulica Prokofiewa,
ulica Lutosławskiego, ulica Paderewskiego, ulica Sikorskiego
(w tym parking Ogródków Działkowych "Klaudynek" ) 
Uwaga! 
mieszkańcy ulicy Ebro, Karłowicza, Wagnera, Paganiniego,
Liszta, Rodzinnej, Juraty i Vivaldiego wystawiają gabaryty na
ulicę Lutosławskiego 

23 maja (poniedziałek) Przejazd ulicami
ZIELONKI PARCELE-ZIELONKI SHRO-STARE BABICE 
ulica Warszawska (odcinek od ul. Szkolnej do Osiedlowej ) 
ulica Południowa, ulica Zachodnia, ulica Okrężna, ulica Pia-
skowa, ulica Kręta, ulica Słoneczna, ulica Spokojna, ulica
Stacyjna, ulica Północna, ulica Osiedlowa, ulica Kutrzeby,
ulica Mizikowskiego, ulica Koczarska  

24 maja (wtorek) Przejazd ulicami
STARE BABICE - KWIRYNÓW - JANÓW  
ulica Warszawska (na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Wie-
ruchowskiej ), ulica Sienkiewicza (na odcinku od ul. Kutrzeby
do kościoła), ulica Pohulanka, ulica Andersa, ulica Maczka,
ulica Sikorskiego (odcinek od ul. Rynek do mostku w Jano-
wie ), ulica Polna, Graniczna, ulica Wołodyjowskiego, ulica
Kościuszki, Szembeka, ulica Piłsudskiego, ulica Rynek 

25 maja (środa) Przejazd ulicami
STARE BABICE - NOWE BABICE - ZIELONKI 
ulica Wieruchowska (cała na terenie Gminy), ulica Ożarow-
ska, ulica Ogrodnicza, ulica Dolna, ulica Kresowa, Okulickie-
go, ulica Warszawska (na odcinku od ul. Wieruchowskiej do
ul. Szeligowskiej w Latchorzewie )  

LATCHORZEW
ulica H. Hubala Dobrzańskiego ( na odcinku od ul. Sikorskie-
go do ul. Prusa ), ulica Armii Krajowej, ulica J. Decowskiego,
ulica R. Kobendzy, ulica W. Jastrzębowskiego, ulica Padlew-
skiego, ulica Janowskiego, ulica Armii Poznań, ulica Reymon-
ta (na mapie Przedszkolna), ulica Szeligowska, 

27 maja (piątek) Przejazd ulicami
LUBICZÓW - BLIZNE JASIŃSKIEGO
ulica Warszawska (odcinek od ul. Szeligowskiej do ul. Topo-
lowej ), ulica Prusa, ulica Kochanowskiego, ulica Kraszew-
skiego, ulica Świerczewskiego, ulica Reja, ulica H. Hubala
Dobrzańskiego ( na odcinku od ul. Prusa do ul.  Łaszczyń-
skiego - strona Gminy ), ulica Żeromskiego, ulica Chopina,
ulica Mickiewicza, ulica Kościuszki, ulica Moniuszki, ulica
Sienkiewicza, ulica Kopernika, ulica Piotra Skargi, 

28 maja (sobota) Przejazd ulicami
BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO 
ulica Warszawska (odcinek od ul. Topolowej do granicy
Gminy z Warszawą ), ulica Fortowa, ulica Łaszczyńskiego,
ulica Przejazd, ulica Przechodnia, ulica Graniczna, ulica Ziel-
na, ulica Długa, ulica Topolowa, ulica Niska, Jasna, Wysoka 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z TERENU GMINY STARE BABICE w dniach 16 - 28 maja 2005 r.

MIEJSCA i TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW WYSTAWIANYCH PRZED POSESJE

W dniach 16 - 28 maja z terenu Gminy wywozić
będziemy odpady wielkogabarytowe. 

Z uwagi na wiele zgłaszanych dotychczas interwencji
dotyczących niewłaściwego sposobu korzystania z kon-
tenerów (podrzucanie gruzu, eternitu, opon) przez część
mieszkańców, w tym roku wystawiamy odpady przed
posesje. Odpady z posesji położonych przy wąskich
uliczkach (nie ujętych w poniższym harmonogramie)
należy dostarczyć na którąś z ulic głównych (wymienio-
nych poniżej). Dostarczenie odpadów do miejsca, z któ-

rego zostaną zabrane będzie zatem łatwiejsze. Nie
będzie również możliwości pozbycia się sterty gruzu czy
zdjętego z dachu eternitu. Jak co roku przypominamy -
wywóz dotyczy odpadów wielkogabarytowych, do któ-
rych zaliczamy stare meble, sprzęt AGD i inne odpady
domowe o gabarytach uniemożliwiających włożenie ich
do typowego pojemnika na odpady. 

PROSIMY NIE WYSTAWIAĆ PRZED POSESJE
ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W TRAKCIE PROWADZENIA
BUDOWY LUB REMONTU DOMU.

GABARYTY PO NOWEMU
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Stare Babice, dnia 26.04.2005r.
WÓJT GMINY STARE BABICE
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

"Zmiana części  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice - w zakresie
kompleksu składającego się  z części działek ew. nr 22/3, 22/4, 22/5 we wsi Stanisławów.

Na podstawie art. 17  pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Starych Babicach uchwały  Nr XXIV/178/04  z dnia
16 grudnia 2004r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Stanisławów obejmującego  obszar:

Obszar obejmuje teren  położony wzdłuż wschodniej granicy  pasa drogowego ul. Spacerowej   jako kompleks składający się
z części działek ew. nr 22/3, 22/4, 22/5, ograniczony od wschodu linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy działki
ew. nr 22/2 w kierunku północnym. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy  składać na piśmie  w Kancelarii Urzędu Gminy - 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 
w terminie do dnia  20 czerwca 2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy.

Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek 

Stare Babice, dnia 26.04.2005r.
WÓJT GMINY STARE BABICE
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA  

"ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY

STARE BABICE"

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r
Prawo Energetyczne ( Dz. U. Nr o3.153.1504  z późniejszy-
mi  zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządza-
nia   projektu "Założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Stare Babice"
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.
Wnioski należy  składać na piśmie  w Kancelarii Urzędu
Gminy - 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 
w terminie do dnia 26  czerwca 2005 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie na
dowolnej  mapce nieruchomości, której dotyczy. W szcze-
gólności proszę o wszelkie wnioski dotyczące koniecznych
rozbudów  i modernizacji sieci i urządzeń energetycznych
oraz gazowych, a także o informacje o dokonanych termo-
renowacjach ( ociepleniach i wymianach okien) budynków
oraz  wykorzystywanych niekonwencjonalnych źródłach
energii (pompy cieplne wiatraki itp.) Informacje będą wyko-
rzystane wyłącznie do zbiorczych analiz i zestawień na
potrzeby opracowywanych  "założeń". Z góry dziękuję za
aktywność i pomoc w  zgromadzeniu danych niezbędnych
do powstania tego tak potrzebnego Gminie dokumentu pla-
nistycznego.

Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek 

Stare Babice, dnia 26.04.2005r.
WÓJT GMINY STARE BABICE
województwo mazowieckie

OGŁOSZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
"Zmiana części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części Gminy Stare Babice - w zakre-

sie części wsi Wojcieszyn i wsi Wierzbin"

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy w Starych Babicach uchwały Nr XXIV/175/04 z
dnia 16 grudnia 2004r. o przystąpieniu do sporządzania
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie
części wsi Wojcieszyn i wsi Wierzbin obejmującego obszar:

Obszar obejmuje tereny położone pomiędzy południową
granicą pasa drogowego ul. Trakt Królewski, wschodnią gra-
nicą wsi Wojcieszyn (od ul Trakt Królewski do ul Warszaw-
skiej), północną granicą pasa drogowego ul Warszawskiej, a
wschodnią granicą pasa drogowego ul Królewicza Jakuba. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Gminy
- 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 
w terminie do dnia 20 czerwca 2005 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Wójt Gminy
mgr inż. Krzysztof Turek 
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O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 95 poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w 2005 roku, przedmiotem którego są następujące zadania:

RODZAJ ZADANIA:
a) zadanie nr 1 – organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych,
b) zadanie nr 2 – organizacja festynu „Zielonki 2005”.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 1 i 2 nastąpi w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofi-
nansowanie ich realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ:
a) zadanie nr 1 –  30.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 35.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI: Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu,
który:
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, 
– posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci

bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ: Zadanie nr 1 realizowane będzie w okresie od 25.05.2005 r. do
31.12.2005 r. natomiast zadanie nr 2 w okresie od 1.07.2005 r. do 15.08.2005 r. z zachowaniem poniższych warunków:
1. Zadanie nr 1
1) zorganizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej biegów przełajowych o puchar Wójta Gminy Stare Babice,
2) zorganizowanie turnieju plażowej piłki siatkowej w ramach eliminacji do mistrzostw Polski,
3) zorganizowanie w dniu 14 sierpnia oficjalnych zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody  
2. Zadanie nr 2
1) organizacja festynu na polanie „dwóch stawów “ w Zielonkach w dniu 15 sierpnia 2005 r.
– przygotowanie terenu do realizacji imprezy,
– zapewnienie wykonawców i obsługi technicznej,
– zorganizowanie obsługi medycznej, służb porządkowych i ochrony imprezy,
– sprawne przeprowadzenie imprezy.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja
2005 r. do godz. 12.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY: Wójt Gminy najpóźniej do dnia 20
maja 2005 r. powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 maja 2005 r.
o godz. 14.00. Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym, mogą być obecni
upoważnieni przedstawiciele oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostają
bez rozpatrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Zespół opiniujący pod względem meryto-
rycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, a ponadto:
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe, 
– wykonania i rozliczania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, 
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz
na stronie internetowej: www.bip.babice-stare.waw.pl.
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2005 r. godz.12.00.
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja:
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń

woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypad-

ku organizacji kościelnych lub związków  wyznaniowych – dokumenty poświadczające osobowość prawną,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzących

działalność przez krótszy okres – za okres działalności,
– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy

organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).
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O G Ł O S Z E N I E  
Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 95 poz. 873 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice

OOGGŁŁAASSZZAA OOTTWWAARRTTYY KKOONNKKUURRSS OOFFEERRTT
na realizację zadań publicznych gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w 2005 roku, 

przedmiotem którego są następujące zadania:

RODZAJ ZADANIA :
a) zadanie nr 1 –– prowadzenie warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej „Penelopa”,
bb)) zzaaddaanniiee nnrr 22 –– organizacja imprez artystycznych,
cc)) zzaaddaanniiee nnrr 33 –– „Internet dla każdego” w ramach prowadzenia ogólnodostępnych pracowni internetowych w placówkach

oświatowych.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr 1 – 3 nastąpi w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie ich realizacji.
WYSOKOŚĆ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ :
a) zadanie nr 1 – 5.000 złotych,
b) zadanie nr 2 – 25.000 złotych,
c) zadanie nr 3 – 18.000 złotych.
WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI : Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu, który :
– spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-

cie,
– złoży w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, 
– posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy

materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ : Zadania realizowane będą w okresie od 1.06.2005 r. do 31.12.2005 r.
z zachowaniem poniższych warunków :
11.. ZZaaddaanniiee nnrr 11
1) zatrudnienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia zajęć tkackich,
2) nabór osób chętnych do uprawiania tkactwa artystycznego,
3) wskazanie na terenie gminy miejsca realizacji zadania,
4) organizacja lokalnych wystaw prezentujących dorobek grupy,
5) udział w konkursach i wystawach ponad lokalnych i ogólnopolskich.
22.. ZZaaddaanniiee nnrr 22
1) organizacja koncertów muzyki kameralnej i muzyki jazzowej,
2) organizacja wernisaży i wystaw,
3) imprezy artystyczne mogą być organizowane w obiektach sakralnych (Borzęcin Duży, Lipków, St. Babice, Blizne) oraz

placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy.
33.. ZZaaddaanniiee nnrr 33
1) prowadzenie pracowni internetowych na bazie sal komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym,

Szkole Podstawowej w Starych Babicach oraz I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych,
2) stworzenie warunków do realizacji zadania (określenie ilości godzin czasu trwania zajęć).
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2005 r.
do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.
TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY : Wójt Gminy najpóźniej do dnia 20 maja
2005 r. powoła Zespół opiniujący złożone oferty. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 maja 2005 r. o godz. 12.00.
Przy otwarciu ofert i sprawdzeniu dokumentacji pod względem formalnym, mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele
oferentów.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostają bez roz-
patrzenia. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Zespół opiniujący pod względem merytorycznym. Przy
ocenie będą brane pod uwagę kryteria określone w art.15 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, a ponadto :
– zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem,
– możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe, 
– wykonania i rozliczania zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, 
– udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
– zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Wyniki otwartego konkursu ofert oraz warunki zlecenia realizacji zadań zostaną podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Formularz oferty dostępny jest w pokoju nr 35 w Urzędzie Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 (insp. Adolf Jarkowiec) oraz na
stronie internetowej: www.bip.babice-stare.waw.pl .
PROCEDURA SKŁADANIA OFERT : Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 2244 mmaajjaa 22000055 rr.. oo ggooddzz..1122..0000..
Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem podmiotu oraz nazwą zadania określonego w konkursie.
Wymagana dokumentacja :
– prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli,
– aktualny na dzień otwarcia ofert wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub poświadczona jego kopia, a w przypadku orga-

nizacji kościelnych lub związków wyznaniowych – dokumenty poświadczające osobowość prawną,
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2004, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność

przez krótszy okres – za okres działalności,
– oświadczenie osób reprezentujących organizację o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku (nie dotyczy organi-

zacji posiadających status organizacji pożytku publicznego).
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Tańcem i muzyką świętowali
uczniowie klas starszych nadejście
wiosny w babickiej podstawówce.
1 kwietnia klasy 4-6 pod egidą
samorządu szkolnego zorganizo-
wały w szkole mały spektakl
muzyczno taneczny, połączony z
konkursem. 

Uczniowie w różnorodnych, barw-
nych i oryginalnych strojach tańczyli
przy muzyce, wykonując nieraz nawet

skomplikowane układy choreograficz-
ne. Występy przygotowane przez repre-
zentacje klas, pod okiem wychowaw-
ców były po raz pierwszy oceniane
przez samych uczniów, którzy oddawali
swoje głosy na karteczkach na tych, któ-
rzy najbardziej im się podobali. W
latach poprzednich występy oceniało
jury nauczycielskie. Nad całością czuwa-
ła Magdalena Borczyk nauczycielka pla-
styki, muzyki i techniki. 

- Wiele dzieci z zapa-
łem przystąpiło do nauki
tańca i układów chore-
ograficznych - powie-
działa - być może ich
zainteresowania będą
dalej kontynuowane.
Takie publiczne wystą-
pienia ośmielają je i
powodują, że dzieci są
bardziej otwarte, choć
oczywiście przeważnie
występują ci najodważ-
niejsi. Niektórzy przy-
chodzili radzić się mnie

w sprawach tańca- pomoc im sprawiła
mi dużą przyjemność, bo taniec to także
moje hobby - powiedziała nauczycielka. 

Całość występów uczniów sprawiała
bardzo miłe wrażenie, chwilami można
było poczuć się jak w teatrze muzycz-
nym. Pewnym zgrzytem było jednak
wystąpienie reprezentantów dwóch
klas, które nie stanęły na wysokości
zadania, a ich pokaz był raczej przeja-
wem braku pomysłu na dobrą zabawę i
chyba „nie do końca” został omówiony
z nauczycielami. Czasem jednak trzeba
dziećmi bardziej kierować, niż pozwalać
im na zbyt dużo swobody. 

W konkursie na najlepszy występ
zwyciężyły klasy: 4a, 5a i 6a. Najlepsi
zostali nagrodzeni dyplomami i tym
oczywiście oraz ich wychowawcom gra-
tulujemy. mł.

UBEZPIECZENIA
– Komunikacja (OC/AC/NW)

– Pakiety

– Majątkowe

(ogień, kradzież)

– Fundusze Emerytalne

W budynku
Urzędu Gminy Stare Babice

otwarte: 9 – 15 /oprócz środy i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85

tel. kom. 0 603 77 38 55

Taneczny Dzień Wiosny

Podziękowanie
Redakcja Gazety Babickiej dziękuje serdecznie Pani Danucie
Ostrowskiej - właścicielce kwiaciarni przy rynku w St. Babi-
cach i jej miłym pracownikom za pomoc i twórczą inspirację 
w wykonaniu okładki do świątecznego (III) numeru GB.
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      (TRANSPORT)           

                     
� - PRETY  
� - PROFILE  
� - KATOWNIKI          TEL. (022) 836-17-25 
� - PLASKOWNIKI        TEL. (022) 691-42-70 
             

  WARSZAWA UL. GÓRCZEWSKA 181    
(teren P.Z. – BUD) 

 

Dariusz Świątkowski tel. 752 03 74
Wierzbin, ul. Warszawska 635 0 609 652 204

Karetą, powozem do Ślubu 
i na inną okazję powiozę! 

Karetą, powozem do Ślubu 
i na inną okazję powiozę! 

Dariusz Świątkowski tel. 752 03 74
Wierzbin, ul. Warszawska 635 0 609 652 204
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P.G.B.H.  GEOBAKS
Ireneusz Siemiątkowski

Stare Babice ul. Sienkiewicza 105
tel. 722-97-25, 722-97-24

www.geobaks.gratka.pl

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCI  
przyjmujemy do sprzedaży każdą nieruchomość

bardzo duża baza klientów kupujących
profesjonalna obsługa

możliwość negocjacji prowizji
WŁASNA (A ZA TYM NAJTAŃSZA) KOMPLEKSOWA

OBSŁUGA W ZAKRESIE GEODEZJI I BUDOWNICTWA 

ZAPRASZAMY!

Zapraszamy po pelargonie
rabatowe i zwisające, surfinie,

niecierpki i inne rośliny balkonowe.
Duży wybór odmian, wysoka jakość 

i zdrowotność roślin gwarantowana przez 
markę PRIMAFLORA.

CENTRUM 
OGRODNICZO -
PRZEMYSŁOWE
WOJCIESZYN

ul. Warszawska 609  
tel. 796 - 05 - 61    

www.sysiak.com.pl

Pełna obsługa firm i osób fizycznych

• Prowadzenie księgowości

• Doradztwo podatkowe

• Reprezentacja w US i ZUS

• Wyprowadzanie zaległości

• Sprawy kadrowe i w zakresie płac

• Dojazd do klienta

BIURO: W-wa, ul. Staniewicka 12, tel.: 675-20-21, 679-70-48
FILIA: Klaudyn, tel.: 722-69-77

BIURO
RACHUNKOWE

Firma  KRALEX
rok za∏o˝enia  1999

T∏umiki - Wygl´dy

Mistrz Jerzy Kralka poleca fachowà
napraw´ uk∏adów wydechowych.

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

Tel. 796 15 61  w godz. 8–17

Zatrudnię doświadczoną opiekunkę 
do 6 - miesięcznego dziecka w Mariewie. 
Tel.  0 - 607 460 995; 827 52 53

Niska cena 
- od 3,90 zł/sztukę
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