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W numerze
Okładka

10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł
wiele radości. Na zdjęciu: 
Agnieszka Starosz  i Jacek Muszyński

Z Gminy•Z urzędów•Z terenu
2 Misja sprawdziła inwestycje 

- wyniki za kilka miesięcy
Komisja Bezpieczeństwa w sprawie
ochrony p.poż.

3 Zawsze staramy się pomóc- rozmo-
wa z Alicją Napurką kierownikiem
GOPS
3 Maja. Relacja z Gminnego Święta

5 Z Sesji Rady Gminy
6 Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę

i ścieki.
7 Kontrola trójki w gimnazjum. Poli-

tyka Ministra Giertycha i nasza rze-
czywistość.

8 Rocznica śmierci Jana Pawła II
9 Nowa sala i Internet w bibliotece
10 Dzień Ziemi- Święto Ekologii 

w gminie
12 Spłonął autobus.

Nieznana ofiara wypadku. 
13 Przystanek Alaska?
14 Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
16 Nie tylko zabawa. Święto SP 

w Babicach
17 Klasycznie, ludowo i nowocześnie.

Byliśmy na 10 Przeglądzie Tanecznym

Naszą gminę w połowie maja
odwiedziła misja audytowa Komisji
Europejskiej. Eksperci zapoznali się z
dokumentami dotyczącymi rozbudowy
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyj-
nej, obejrzeli także nowo wybudowane
obiekty. Wśród wizytujących byli obecni
m.in.: przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego jako instytucji
zarządzającej ZPORR - Anna Siejda,
dyrektor Departamentu Wdrażania Pro-
gramów Rozwoju Regionalnego i dwoje
audytorów z firmy Mazars & Guerard
Audyt Sp. z o.o.

Wyniki kontroli znane będą za kilka mie-
sięcy. Raport sporządzony przez eksper-
tów zostanie zweryfikowany również
w Brukseli i Paryżu.

Misja sprawdziła gminne inwestycje

15 maja odbyło się w Borzęcinie
wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeń-
stwa. Radni wspólnie z Gminnym
Komendantem Ochrony P.Poż. i przed-
stawicielami OSP Borzęcin zapoznali się
z aktualnymi problemami o.p.poż. i
potrzebami jednostki. Spotkanie zakoń-
czyło się spisaniem wniosków. Uznano
za celowe: zapewnienie środków na
zakup lub budowę garaży dla dwóch
samochodów OSP Borzęcin, utwardze-
nie terenu przed strażnicą, zakup kom-
putera, zamontowanie monitoringu
antywłamaniowego. Komisja wnioskuje
również o przegląd hydrantów na tere-
nie gminy wspólnie z GPK Eko-Babice. 

Borzęcińska Straż może pochwalić
się nowym samochodem Jelcz 415.
Samochód z 1994 r. jest po generalnym
remoncie i karosacji. Posiada zbiornik o
poj. 5 tys. litrów, pompę o wyd.
900l/min, na wyposażeniu są m.in. apa-
raty tlenowe i agregaty prądotwórcze.
Zakupiony został za 178 tys. zł dzięki
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
(900 tys.zł) i funduszom Gminy. 

Komisja następnie przeniosła się do
Babic gdzie również rozmawiano z
przedstawicielami Straży i sporządzono
kolejne wnioski. W OSP St. Babice uzna-
no za potrzebne: zakup sprzętu do
ratownictwa drogowego, wykonanie
wentylacji w garażach, wygospodaro-
wanie funduszy na zakup nowego, cięż-
kiego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go, rozbudowę strażnicy i opracowanie
strategii rozwoju OSP na terenie Gminy.
Na zakończenie przyjęto sprawozdanie
Gminnego Komendanta Ochrony P.Poż. 

Więcej o naszych Strażach w następ-
nym numerze GB.

Komisja zbadała stan ochrony
przeciwpożarowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach pilnie poszukuje
osoby mogącej świadczyć usługi opiekuńcze choremu leżącemu mężczyźnie 
w wieku 19 lat. Pomoc potrzebna jest 3 razy w tygodniu po 3 godz. dziennie.
GOPS ul Rynek 11, tel. 022 722 90 11 (od 8:00 do 16:00)

Zapraszamy na Festyn 
z okazji Dnia Dziecka!

3 VI od godz. 14:00. 
W programie wiele atrakcji. 

Blizne Jasińskiego ul. Kopernika 10.
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-Czy GOPS już na stałe przeniósł
się do budynku Poczty?

-Zmiana miejsca naszej siedziby ma
charakter jedynie tymczasowy. Zawarli-
śmy umowę na wynajem pomieszczeń
od Spółdzielni Handlowo - Usługowej
(właściciela budynku Poczty) na okres
dwóch lat. W tym czasie powstanie
zapewne nowy obiekt Ośrodka Zdrowia,
w którym znajdą się pomieszczenia
przeznaczone dla GOPS-u. W dotych-
czasowej siedzibie, w Urzędzie Gminy
było nam już za ciasno. W ostatnich
latach ilość spraw, którymi się zajmuje-
my, bardzo wzrosła, stąd aby móc je
realizować, konieczne stało się zatrud-
nienie dodatkowych osób i powiększe-
nie powierzchni biura.

-Jakimi sprawami obecnie zaj-
muje się GOPS? 

-Są to zadania własne Gminy oraz
zadania zlecone wynikające z ustawy o
pomocy społecznej. Zajmujemy się rów-
nież zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej, które wynikają z
ustaw o świadczeniach rodzinnych,
postępowaniu wobec dłużników ali-
mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyj-
nej. Mówiąc wprost większość naszego

czasu pochłaniają sprawy związane z
realizacją różnego rodzaju świadczeń
finansowanych z budżetu państwa, jak
np. zasiłki rodzinne, czy jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziec-
ka oraz świadczenia finansowane z
budżetu gminy np. zasiłki celowe.

-Z czego wynika większa ilość
spraw prowadzonych ostatnio
przez Ośrodek?

-Głównie ze zmian przepisów prawa.
Aby jednak lepiej zrozumieć to zagad-
nienie, przyjrzyjmy się dokładniej licz-
bom. W 2004 roku wydaliśmy na reali-
zację świadczeń rodzinnych i opiekuń-
czych 695 570 zł, świadczenia otrzyma-
ło wówczas 270 osób. Rok później po
wejściu w życie ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej, na realizację
świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
oraz zaliczki alimentacyjne wydaliśmy
1 123 150 zł, a liczba świadczeniobior-
ców wzrosła do 680 i wreszcie w roku
ubiegłym, po wprowadzeniu rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej dotyczącego jednorazowej zapomo-
gi z tytułu urodzenia się dziecka tzw.
„becikowego” na realizację świadczeń

rodzinnych i opiekuńczych oraz zalicz-
ki alimentacyjnej przeznaczyliśmy
1 804 722 zł, a liczba osób, które sko-
rzystały z tej pomocy wzrosła do 950. 

Zarówno liczby beneficjentów, jak i
wysokość kwot wydawanych na świad-
czenia rodzinne rosną wprost lawinowo
i są z każdym rokiem większe. Jako cie-
kawostkę warto dodać, że „becikowe”
w naszej gminie przyniosło wymierne
wyniki. Od początku obowiązywania
ustawy, czyli od  2006 r. do końca marca
2007 r. urodziło się na tym terenie aż
210 dzieci i tyle samo wypłacono „beci-
kowego” w wysokości 1000 zł na jedno
dziecko.

-GOPS udziela również pomocy,
której nie przelicza się na pieniądze?

-To prawda obok świadczeń umożli-
wiających wsparcie finansowe (zasiłki),
do przyznania których konieczne jest
spełnienie określonego ustawą kryte-
rium dochodowego, oferujemy cały
wachlarz niepieniężnych form pomocy
tj.: pracę socjalną, poradnictwo prawne,
psychologiczne, pedagogiczne i pomoc
rzeczową.  

Ośrodek ściśle współpracuje z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Po rozmowach z pracownikami

Alicję Napurkę - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Starych Babicach zna wielu mieszkańców naszej gminy. Od 6 lat jest pra-
cownikiem GOPS-u, a od kwietnia 2004 r. zarządza tą placówką. Pani Ali-
cja ma zawsze czas dla potrzebujących, znana jest ze swej życzliwości dla
ludzi i chęci bezinteresownej pomocy. Dziś naszą rozmowę wywołało
zarówno podsumowanie pracy minionego roku, które przedłożyła rad-
nym, a także nowości dotyczące działalności Ośrodka. Jedną z nich jest np.
zmiana siedziby GOPS-u, od miesiąca znajduje się ona bowiem w pomiesz-
czeniach nowego budynku Poczty w Starych Babicach ul. Rynek 11.

Zawsze staramy się
pomóc...

30 kwietnia br. o godz. 17.00 w I Gminnym
Gimnazjum w Koczargach Starych odbyły się uro-
czyste obchody Święta Uchwalenia Konstytucji
3 Maja.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie uzdolnieni muzycz-
nie. Przemysław Mroczek zagrał »Preludium cis-moll«
Fryderyka Chopina, a Anna Pioterczak pięknie odśpiewa-
ła Mazurek 3-go Maja »Witaj majowa jutrzenko«.

Następnie grupa młodzieży z klas pierwszych i dru-
gich  pod kierunkiem Moniki Romanowskiej i Anny Sze-
lenbaum zaprezentowała krótkie przedstawienie ilu-
strujące wydarzenia historyczne związane z uchwale-
niem Konstytucji 3 Maja. Czytaj str. 13

3 Maja – Czy pamiętamy, że jest to Święto Państwowe?
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socjalnymi rodziny osób uzależnionych tra-
fiają do Grupy Wsparcia „Rodzina bez
przemocy”, gdzie uczą się radzić sobie z
problemami i otrzymują fachową pomoc.
Osoby uzależnione od alkoholu ubiegające
się o pomoc finansową kierowane są do
Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych lub do Poradni Odwy-
kowej w Warszawie przy ul. Czumy 1 w
celu podjęcia terapii. Jest to często jeden z
warunków otrzymania świadczenia z
tutejszego Ośrodka.

-Czasem działanie pozafinasowe
może mieć większe znaczenie niż
zapomoga pieniężna.

- Podstawą naszej pracy jest pomoc
rodzinom wielodzietnym, rodzinom nie-
pełnym,  młodocianym matkom, oso-
bom uzależnionym, ludziom starszym i
samotnym. Staramy się działać tak, aby
osoby te mogły odzyskać pełną zdolność
do funkcjonowania w społeczeństwie.

Ośrodek współpracuje z kościołami,
szkołami, Środowiskowym Ogniskiem
Wychowawczym  TPD w  Borzęcinie
Dużym,  NZOZ, Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną, a także Policją oraz
kuratorami sądowymi. Dzięki tym kon-
taktom potrafimy dopomagać w prze-
zwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
naszych podopiecznych i umożliwiamy
im życie w warunkach odpowiadających
godności człowieka. Czasem jednak jest
to bardzo trudne, zwłaszcza gdy mamy
do czynienia z osobami chorymi psy-
chicznie, z którymi kontakt jest utrud-
niony i mimo drastycznych sytuacji
życiowych trudno jest do nich dotrzeć. 

-Pomówmy jednak o sukcesach.
Nasz GOPS w porównaniu z innymi
ośrodkami ma duże osiągnięcia.
Jednym z nich jest organizacja prac
społecznie użytecznych.

- W powiecie warszawskim zachod-
nim podobna działalność prowadzona
jest tylko w Gminie Izabelin. Prace spo-
łecznie użyteczne, jako forma aktywiza-
cji osób bezrobotnych, weszły w życie

od 1 listopada 2005 r., wraz z noweliza-
cją ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Mają one stwa-
rzać warunki powrotu na rynek pracy
ludziom długotrwale bezrobotnym,
korzystającym ze świadczeń pomocy
społecznej. Osoby kierowane do tych
prac zachowują jednocześnie status bez-
robotnych. Pracują w wymiarze czasu
nieprzekraczającym 10 godzin tygodnio-
wo, maksymalnie do 40 godzin mie-
sięcznie.

Zgodnie z ustawą do prac społecznie
użytecznych  można skierować osoby,
które spełniają łącznie trzy kryteria: są
bezrobotne, nie posiadają prawa do
zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze
świadczeń pomocy społecznej. Minimal-
na kwota wynagrodzenia za pracę
wynosi 6,20 zł za godzinę.

-Kolejną ze spraw, z których
możemy się cieszyć, jest organizacja
wolontariatu.

-Wolontariat przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej rozpoczął działal-
ność w listopadzie 2004 r. Zaczynaliśmy
od kilku osób, a obecnie mamy już sie-
demnastu czynnie działających wolonta-
riuszy, z którymi podpisaliśmy porozu-
mienia oraz około 5 osób, które angażu-
ją się w akcje jednorazowe.

Wolontariusze udzielają pomocy nie
tylko podopiecznym naszego Ośrodka,
ale całej społeczności lokalnej. Obejmuje
ona wiele czynności, w których nie radzą
sobie osoby starsze i chore. Jest to np.
pomoc w zakupach, pracach domowych
lub również pomoc przy dzieciach w
przypadku rodzin wielodzietnych. Nasze
osiągnięcia w tej dziedzinie zostały
zauważone przez ogólnopolskie organi-
zacje wolontarystyczne i dzięki dobrym
ocenom koordynator naszego wolonta-
riatu – Bożena Marczak (pracownik
socjalny Ośrodka) została zakwalifikowa-
na do grupy ekspertów na cykl szkoleń,
który ma na celu przygotowanie profe-
sjonalnej kadry (20 osób z całej Polski). W
przyszłości ludzie ci będą uczyć inne

ośrodki pomocy
społecznej jak
o r g a n i z o w a ć
wolontariat na
ich terenie. 

W s z y s t k i m
osobom, które
chciałyby włączyć
się w nurt tych
działań  przypo-
minam, że spo-
tkania wolonta-
riuszy z koordyna-
torem odbywają
się w ostatni
czwartek miesią-
ca o godzinie
18.00 w GOPS. 

-Ośrodek organizuje również
wiele akcji dla najmłodszych, na
czym one polegają?

-Są to np. akcje letnie i zimowe dla
dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają –
mogą wówczas korzystać z różnych
atrakcji przygotowanych dla nich w tym
czasie przez nasz Ośrodek. Na bieżąco
realizujemy również dożywianie
uczniów w szkołach. 

Od 2006 r. realizujemy program wie-
loletni: „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania w latach 2006-2009”.

W Zielonkach od dłuższego czasu
istnieje natomiast „Grupa wsparcia dla
dzieci”. Nie sposób również nie wspo-
mnieć o organizacji Integracyjnego
Rodzinnego Dnia Dziecka w Bliznem
Jasińskiego. Już dziś zapraszam wszyst-
kich Czytelników Gazety Babickiej na tę
imprezę 3 czerwca 2007 r., od
godz.14.00. Będziemy ją organizować
po raz piąty. Jak zwykle nie zabraknie
różnych atrakcji i rodzinnych konkursów.
Było nam bardzo miło, gdy działania
poświęcone najmłodszym doceniła
Justyna Szczepanik – Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Zdro-
wia i Sportu. 

-Powiedzmy parę słów więcej o
„Grupie Wsparcia dla dzieci” w Zie-
lonkach.

-Nadarza się ku temu dobra okazja,
bo właśnie rozpoczęła ona trzeci rok
swojej działalności. Jej siedzibą nadal
pozostają bezpłatnie użyczone pomiesz-
czenia Klubu Sportowego „Naprzód”
w Zielonkach przy ul. Białej Góry 4.

Głównym celem działalności Grupy
jest pomoc dzieciom w pokonaniu trud-
ności szkolnych, a także zagospodaro-
wanie ich wolnego czasu. Działa ona w
oparciu o program: „W trosce o nasze
dzieci”, który zakłada wszechstronny
rozwój dziecka, a także pomoc w nadra-
bianiu zaległości szkolnych. W ramach
prowadzonych zajęć dzieci mogą otrzy-
mać pomoc ze wszystkich przedmiotów
szkolnych. W programie działalności
Grupy Wsparcia znajdują się różne
formy zajęć, pozwalające dziecku spę-
dzać swój wolny czas w sposób kre-
atywny i twórczy. Należą do nich: zajęcia
sportowe prowadzone pod opieką
instruktora Martyny Matuszewskiej
(dzieci mogą korzystać z sali gimna-
stycznej i ogrodzonego boiska sporto-
wego), zajęcia plastyczne, zajęcia ćwi-
czące sprawność intelektualną i komuni-
kację społeczną (gry interakcyjne).

Do Grupy Wsparcia przyjmowane są
dzieci ze szkół podstawowych  mieszka-
jące na terenie Gminy Stare Babice. Zaję-
cia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godz. od 14.00 do 18.00. Pro-
wadzi je wraz z Martyną – Joanna
Matuszczak – pracownik socjalny GOPS
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VI Sesja Rady Gminy Stare Babice
odbyła się 29 marca 2007 roku.
Przed rozpoczęciem obrad zebrani
uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Ireny
Świergockiej – wieloletniego sołtysa wsi
Kwirynów. Następnie Przewodniczący
RG i Wójt przedstawili informacje o dzia-
łaniach podjętych w okresie międzysesyj-
nym. Przewodniczący otrzymał w tym
czasie tzw. wystąpienie pokontrolne za
rok 2006 z kompleksowej kontroli prze-
prowadzonej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Gminie Stare Babice.
Dokument ten przekazał następnie rad-
nym. Z kolei Wójt Krzysztof Turek w
okresie międzysesyjnym przeprowadził
m. in. naradę z kierownictwem firmy
„Strabag”, dotyczącą kontynuacji prac
na drodze wojewódzkiej nr 580 po okre-
sie zimowym. Zorganizował również
spotkanie z wykonawcą tej moderniza-
cji, przedstawicielami Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, projektan-
tem i inżynierem kontraktu w sprawie
koordynacji działań i współpracy przy
remoncie drogi 580. Uczestniczył
ponadto w zebraniu wójtów i burmi-
strzów ze Starostą Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego odnośnie możliwo-
ści wdrożenia systemu wielofunkcyjnej
platformy teleinformacyjnej w powiecie.
Wspólnie z Zastępcą Wójta przeprowa-
dził rozmowę z przedstawicielami Wyż-
szej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej,
dotyczącą aktualnych planów inwesty-

cyjnych w Starych Babicach. Otrzymał
informację, że opóźnienia inwestycji
spowodowane są przejściowymi proble-
mami finansowymi WSSE, wynikającymi
ze zmniejszonego naboru studentów w
ostatnich latach. Aktualny biznesplan
zakłada zmniejszenie zakresu tej inwe-
stycji, jednak funkcja tego obiektu nie
ulegnie zmianie. Budowa basenu będzie
kontynuowana, powstaną także dodat-
kowe powierzchnie rekreacyjne. 

Wójt wyjaśnił, że przedstawiciele
Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
nie podali konkretnego terminu rozpo-
częcia budowy - prawdopodobnie nie
mają jeszcze zawartych umów z wyko-
nawcami prac budowlanych. Nie ma
obecnie możliwości wyegzekwowania
od nich terminów wykonania projektu,
ponieważ nabywcy działki zwrócili gmi-
nie finansową bonifikatę. Jednak przed-
stawiciele UG będą nadal kontaktować
się z inwestorem i na bieżąco informo-
wać mieszkańców o dalszym przebiegu
tego procesu inwestycyjnego.

Na początku VI Sesji radni przyjęli
sprawozdanie z realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Podjęli również
uchwałę w sprawie zmian w budżecie
gminy Stare Babice na 2007 rok oraz
zaopiniowania projektu planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Kalinowa
Łąka”. Ocenili ponadto aktualność „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego Gminy
Stare Babice” i obowiązujących miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego. Oprócz tego przyjęli uchwa-
ły dotyczące zmiany Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych
Babicach oraz wypełnienia obowiązku
złożenia oświadczeń lustracyjnych przez
sekretarza i skarbnika gminy. Zapoznali
się także z protokołem z kontroli niewy-
konanego zadania inwestycyjnego „Pro-
jekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do
połączenia na skrzyżowaniu ul. Szyma-
nowskiego - Krzyżanowskiego we wsi
Klaudyn”. 

W czasie obrad VI Sesji radni zwróci-
li uwagę, że kwota 30 tys. zł na instala-
cję fotoradarów przy drogach na terenie
gminy może okazać się niewystarczają-
ca. Wójt poinformował, że koszt fotora-
darów został prawidłowo skalkulowany
na luty, jednak w międzyczasie stal
podrożała, a w związku z tym wzrosła
również cena masztów. Pierwsze dwa
maszty są już gotowe. Kolejne mają się
znaleźć przy ulicach: Warszawskiej,
Ogrodniczej, Hubala Dobrzańskiego. Nie
ma jednak pewności, czy wszystkie uda
się postawić jeszcze w tym roku. 

Radni poruszyli również temat
naprawy dróg gruntowych w zachodniej
części wsi Stare Babice (ulice: Mizikow-
skiego, Koczarska i Osiedlowa). Wójt
Krzysztof Turek wyjaśnił, że ze względu
na dużą wilgotność ciąg dalszy na str. 18

Z Sesji Rady Gminy

i szefowa Grupy. Obecnie zapisanych
jest tam 38 dzieci. 

-Ośrodek oprócz różnorodnych
działań związanych z pomocą dba
także o zdrowie ogółu mieszkańców
babickiej gminy.

-Staramy się inicjować działania
zmierzające do poprawy zdrowia społe-
czeństwa. Od 2002 roku realizujemy
program: „Promocja Zdrowia i Prewencja
Chorób Układu Krążenia”. W ramach
tych działań zorganizowaliśmy szereg
bezpłatnych badań profilaktycznych dla
mieszkańców gminy. Wykonaliśmy rów-
nież „Ścieżkę Zdrowia” w Kompleksie
Leśnym  Bemowo (w granicach Gminy
Stare Babice). W ramach tej akcji
powstały także 2 place zabaw dla dzieci.

W roku bieżącym planujemy powtó-
rzenie badań profilaktycznych dotyczą-
cych m.in.: przewodu pokarmowego,
gruczołu krokowego, narządu rodnego
(szyjka macicy). Chcę powiedzieć, że
coraz więcej mieszkańców gminy korzy-
sta z oferty w/w badań, które wykonują
nasze NZOZ w Starych Babicach i Borzę-
cinie Dużym, co świadczy o tym, że

coraz bardziej zaczynamy dbać o zdro-
wie i wśród wielu osób wzrasta świado-
mość  zagrożeń chorobowych, jakie nie-
sie ze sobą współczesna cywilizacja.

Jesienią po raz pierwszy planujemy
zorganizować akcję: „Tygodnia dla Zdro-
wia” w Gminie Stare Babice. Na razie to
tylko plan, ale na pewno dużo będzie się
działo.

-Podobno GOPS przygotowuje
się do opracowania strategii swoich
działań?

- Opracowanie i realizacja strategii roz-
wiązywania problemów społecznych, a
także profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych należy do zadań wła-
snych gminy o charakterze obowiązko-
wym. Dlatego też w sierpniu ub. r. podpi-
saliśmy umowę z Ośrodkiem Kształcenia
Służb Publicznych i Socjalnych w celu opra-
cowania  „Strategii integracji i rozwiązywa-
nia problemów społecznych Gminy Stare
Babice na lata 2007-2013” i „Systemu pro-
filaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną”.
Obecnie mamy już przygotowane wersje
robocze obydwu dokumentów. Opraco-
wanie strategii jest dziś koniecznością i

wynika z zapisu ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Dokumenty
te mogą być pomocne m.in. w pozyskiwa-
niu środków finansowych z UE.

-Aż trudno uwierzyć, że tyle róż-
nych spraw realizuje się w niewiel-
kim gminnym Ośrodku.

- Zarówno pracownicy socjalni, jak i
wszystkie osoby zatrudnione w GOPS-ie
tworzą dobry, współpracujący ze sobą
zespół, co jest ogromnie ważne jeśli chodzi
o realizację różnorodnych zadań. Ważne
jest również to, że są to ludzie młodzi, któ-
rzy mają w sobie dużo zapału do realizacji
nowych pomysłów. Zawsze staramy się
wcielać je w życie, jeśli tylko pozwalają nam
na to odpowiednie ustawy. 

Korzystając z okazji chciałam podzię-
kować wszystkim pracownikom Ośrodka
za ich ofiarną pracę, jak również oso-
bom zatrudnionym w instytucjach, z
którymi na bieżąco współpracujemy,
sponsorom, na których pomoc możemy
zawsze liczyć. To właśnie dzięki dobrej
współpracy udaje nam się pomagać
innym i czynić życie najbiedniejszych
osób w naszej gminie nieco łatwiejszym. 

rozmawiał Marcin Łada
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Zgodnie z art. 24 ustawy
z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-
Babice 70 dni przed planowaną
datą wejścia w życie nowych taryf,
przedstawiło Radzie Gminy wniosek
o ich zatwierdzenie. Radni 26 kwiet-
nia po zapoznaniu się z przedłożo-
nymi danymi zawartymi w dostar-
czonych dokumentach stwierdzili,
że kalkulacja cen za wodę i odbiór
ścieków została sporządzona rzetel-
nie i spełnia wszystkie wymogi roz-
porządzenia Ministra Budownictwa.
Uchwała określająca nową taryfę
cen za wodę i odprowadzanie ście-
ków została zatem podjęta.

Nikt z nas oczywiście nie lubi podwy-
żek, ale warto zauważyć, że wprowa-
dzone zmiany nie uszczuplą zbytnio
domowych budżetów.

Różnica pomiędzy starymi i nowymi
opłatami za wodę wyniesie 17 gr za m3

(z 2,49 zł na 2,66 zł), za ścieki natomiast
41 gr za m3 (3,70 zł na 4,15 zł). 

Zakładając, że każdy mieszkaniec
gminy zużywa około 36 m3 w ciągu
całego roku, wzrost kosztów opłat za
wodę wyniesie 6,16 zł, a za odprowa-
dzenie ścieków 14,64 zł rocznie. Gene-
ralnie rzecz ujmując podwyżka pokrywa
koszty inflacji, warto przypomnieć, że
dotychczasowe stawki obowiązywały od
kwietnia 2005 r. 

Razem z nowymi taryfami zmieniono
również tzw. opłaty abonamentowe na
5,53 zł. Nastąpiła zatem podwyżka dla
gospodarstwa domowego o 4,46 zł w
ciągu miesiąca, czyli o 14 zł rocznie.
W sumie opłata abonamentowa dla
gospodarstwa domowego wyniesie
17,85 zł rocznie.

Ile zatem  wg nowej taryfy
zapłaci w ciągu roku 1 osoba w
naszej gminie za wodę, odprowa-
dzenie ścieków i wzrost ceny abo-
namentu?

Jeśli przyjmiemy zużycie wody zgod-
ne z normą, na którą wskazuje statysty-
ka (3 m3 na osobę/mies., czyli 3,22 zł),
będzie to suma 38,65 zł,

Wydatki związane ze zużyciem wody
mogą się zmienić, jeśli wodą z wodocią-
gu podlewamy ogrody, zasilamy oczka
wodne czy baseny. Wówczas koszty będą
dużo wyższe. Może zatem warto jeszcze
teraz, zanim nadciągną do nas kolejne
fale upałów, wykopać studnię, z której
będziemy czerpać wodę do podlewania
trawników i roślin? Woda z wodociągu
jest uzdatniana tak, aby nadawała się do

picia i do celów higie-
niczno-sanitarnych,
jednak wcale nie jest
najlepsza dla roślin,
które dużo lepiej
rosną, gdy podlewa się
je wodą podskórną.

Woda jest do-
brem, które warto
oszczędzać, za litr
wody w sklepie zapła-
cimy około 2 zł. Z
gminnego wodociągu
za 2,66 zł otrzymuje-
my 1m3 wody, czyli
1000 litrów.

Porównując opłaty za wodę i ścieki w
powiecie warszawskim zachodnim
dotychczasowe stawki uplasowały nas
na średnim poziomie. Więcej od babi-
czan musieli płacić mieszkańcy gmin:
Leszno, Ożarów Maz. i Błonie. Taniej było
jedynie w Łomiankach i Izabelinie. Obec-
nie wszystkie gminy planują podwyżkę
cen za wodę i odprowadzanie ścieków.

W przedstawionych nowych taryfach
nie uwzględniono  amortyzacji majątku.
Obliczono tylko koszty eksploatacyjne.
Zmieni się to, gdy wdrożona zostanie
procedura związana z przystąpieniem
gminy do Funduszu Spójności. Przypo-
mnijmy, że nasz samorząd ubiega się o
kolejne dofinansowanie rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej ze środków Unii

Od 1 czerwca nowe taryfy za wodę i ścieki

U C H W A Ł A  Nr  VII/45/07 RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków w gminie Stare Babice, na okres od dnia 1 czerwca 2007 do 31
maja 2008 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Gminy Stare Babice uchwala co następuje: 

§ 1.
1. Zatwierdza się taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, wnioskowane przez
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne “EKO-BABICE” Sp. z o.o. dla gminy Stare Babice, w wyso-
kości:
1) opłata stała miesięczna:

a) za wodomierz jednostrumieniowy – przepływ 1,5 – 2,5m3/h 5,17 zł +VAT,
b) za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ 2,5m3/h – 10,14 zł +VAT,
c) za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ – 3,5m3/h– 13,04 zł +VAT,
d) za wodomierz wielostrumieniowy – przepływ 6m3/h– 15,20 zł +VAT,
e) za wodomierz o średnicy 50 mm– 25,16 zł +VAT,
f) za wodomierz sprzężony o średnicy 80 mm – 87,14 zł +VAT,
g) za wodomierz mierzący ilość wody bezpowrotnie zużytej mm – 2,24 zł +VAT,
h) dla odbiorcy rozliczanego wg przeciętnych norm zużycia wody  – 3,67 zł +VAT;   

2) opłata za 1 m3 wody – 2,49 zł +VAT;
3) opłata za 1 m3 ścieków dopływających – 3,88 zł +VAT.

2. Ustala się termin obowiązywania taryf opłat, wymienionych w ustępie 1, na okres od dnia
1 czerwca 2007 do 31 maja 2008 roku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz
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Europejskiej. Pod koniec roku zatem
możemy się spodziewać kolejnego
wzrostu taryf- powiększonego o koszty
amortyzacji. Jest to wymóg Unii Euro-
pejskiej. Tym razem planuje się, że
dodatkowe koszty zostaną pokryte z
budżetu gminy. Podwyżki nie dotkną
zatem bezpośrednio mieszkańców. W
tym celu jednak potrzebna będzie kolej-
na uchwała Rady Gminy.

W związku z podwyżką cen
poprosiliśmy o komentarz Wójta
Gminy Stare Babice Krzysztofa
Turka. 

– Warto zauważyć, że wprowadzana
od 1 czerwca podwyżka ceny wody jest
bardzo niewielka. Za tysiąc litrów zapłaci-
my o 17 groszy więcej, czyli 2 zł i 66 gr.
Wszystkie taryfy skalkulowano nie zakła-
dając zysku. Obecnie regulują je bardzo
precyzyjne przepisy, które nie uwzględ-
niają w kalkulacjach żadnych działań nie-
związanych z określonymi usługami.
Społeczeństwo jest zatem prawnie chro-
nione przed eskalacją cen. Dostarczanie
wody i odbiór ścieków realizuje się po
najniższych możliwych kosztach. W
związku z tym, że przepisy narzucają
rygorystyczną kalkulację cen przedsię-
biorstwo Eko- Babice nie ma żadnego
finansowego marginesu bezpieczeństwa
na nieprzewidziane wzrosty kosztów
działalności. A przecież mogą one
zawsze wystąpić np. w sytuacji awarii
urządzeń czy wzrostu cen energii elek-
trycznej.

Przypomnijmy sobie, że w czerwcu
i lipcu ub. roku wystąpiły ogromne
upały, wówczas pobór wody przez
mieszkańców naszej gminy był rekordo-
wy. Wiele osób podlewało obficie ogro-
dy chroniąc je przez suszą, a inni schła-
dzali chodniki wokół domów. W rezul-
tacie musieliśmy zakupić ogromne ilości
wody z zewnątrz. Pierwszy raz w histo-
rii naszej gminy zdarzyło się, że więcej
wody kupowaliśmy niż pobieraliśmy z
własnych źródeł. Jeśli taka sytuacja mia-
łaby się powtarzać istnieje niebezpie-
czeństwo deficytu w Eko-Babicach. 

Obecna nowa kalkulacja taryf jest
m.in. konsekwencją ubiegłorocznych
działań. Dlatego też apeluję do Pań-
stwa, woda z wodociągu jest dobrem,
które powinniśmy wspólnie szanować.
Gospodarujmy tymi zasobami rozsąd-
nie i z umiarem. Już za pół roku sytu-
acja w gminnej gospodarce wodnej
znacznie się poprawi. Procedury zwią-
zane z budową nowego ujęcia wody
w Borzęcinie są już na ukończeniu.
Jednak będziemy mogli z nich korzy-
stać dopiero pod koniec bieżącego
roku. Do tej pory zachowajmy umiar
w podlewaniu ogrodów i działajmy
racjonalnie.

mł.

W listopadzie ubiegłego roku
z inicjatywy Ministra Edukacji Naro-
dowej Romana Giertycha urucho-
miono program, który ma zapobie-
gać nieprawidłowościom w placów-
kach oświatowych.  Od tego czasu
szkoły są kontrolowane przez tzw.
trójki. Przedstawiciele  Kuratorium
Oświaty, lokalnych samorządów i
policji sprawdzają, czy nie ma w
nich zagrożeń związanych z agresją,
przemocą, kradzieżami, alkoholi-
zmem i innymi uzależnieniami. W
województwie mazowieckim trójki
skontrolowały do tej pory kilkaset
szkół. Jedną z nich było Gimnazjum
w Koczargach Starych.

Standardowo kontrola „trójki” trwa
jeden dzień. W tym czasie osoby wcho-
dzące w skład tego zespołu zbierają
informacje o warunkach, jakie panują w
szkole. Rozmawiają na ten temat z
nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Mają także dostęp do wszystkich szkol-
nych dokumentów. Szczególną uwagę
poświęcają kwestii bezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży. Diagnozują również nie-
pokojące problemy, takie jak przemoc,
kradzieże, uzależnienia. 

Wyniki kontroli „trójek” są podstawą
do wprowadzenia przez Ministerstwo
Edukacji programu „Zero tolerancji dla
przemocy w szkole”. Zdaniem pomysło-
dawcy projektu – Ministra Romana Gier-
tycha, przyczyni się on do powstrzyma-
nia rosnącej fali agresji w placówkach
oświatowych.

Jak dotąd, jedyną szkołą skontrolo-
waną na terenie naszej gminy, jest Gim-
nazjum w Koczargach Starych. W prze-
glądzie, który odbył się pod koniec lute-
go, uczestniczyli: Urszula Jarosz – przed-
stawiciel mazowieckiego Kuratorium
Oświaty, Adolf Jarkowiec – inspektor
szkolny z Urzędu Gminy oraz Piotr
Kucharski, reprezentujący Komendę
Powiatową Policji w Starych Babicach. 

- Kontrola została przeprowadzona
pod kątem bezpieczeństwa uczniów i
sprawowania nad nimi właściwej opieki
– mówi Adolf Jarkowiec. – Na ten temat
rozmawialiśmy z nauczycielami, rodzica-
mi i losowo wybranymi przedstawiciela-
mi klas. Opinie naszych rozmówców
pokrywały się pod wieloma względami,
ale w niektórych pojawiły się różnice. Na
przykład na pytanie, czy uczniowie w
trudnych sytuacjach mogą prosić o
pomoc nauczycieli – gimnazjaliści odpo-
wiedzieli, że jedynie nielicznych, nauczy-
ciele – że tylko wychowawców. Nato-

miast rodzice byli przekonani, że ich
dzieci mogą znaleźć wsparcie praktycz-
nie u wszystkich pracowników szkoły.

- Jako dyrektor Gimnazjum nie
mogłem uczestniczyć w spotkaniach zor-
ganizowanych przez „trójkę” – mówi
Piotr Szczepkowski. – Otrzymałem jednak
protokół z przeprowadzonej kontroli.
Stwierdzono w nim, że warunki w szkole
są dobre i tylko sporadycznie mamy do
czynienia z negatywnymi zachowaniami
młodzieży. Za najbardziej dokuczliwy
problem uznano agresję słowną uczniów.
Zastanawiające, że uważali tak sami gim-
nazjaliści! To daje pewną nadzieję na
poprawę sytuacji w tym zakresie.

O rezultatach kontroli przeprowadzo-
nej przez „trójkę” poinformowano Urząd
Gminy w Starych Babicach i mazowieckie
Kuratorium Oświaty. Wyniki przeglądu
wskazują, że w Gimnazjum dba się o
dobre warunki nauki i bezpieczeństwo
uczniów: budynek jest monitorowany za
pomocą kamer przemysłowych, gimna-
zjaliści noszą identyfikatory, a osoby
postronne wchodzące na teren placówki
są kontrolowane przez portiera. W szko-
le pojawiają się jedynie nieliczne, typowe
dla młodzieży problemy: przepychanki na
korytarzach, używanie wulgarnego słow-
nictwa, palenie papierosów. Aby wyelimi-
nować te zachowania, nauczyciele we
współpracy z rodzicami i uczniami przy-
gotowali program poprawy warunków
wychowania w Gimnazjum. Jest to
zestaw zadań do realizacji, obejmujący
okres około półtora roku. 

- W programie uwzględniliśmy postu-
laty nauczycieli, rodziców i uczniów, które
pojawiły się zarówno w trakcie, jak i po
kontroli „trójki”- twierdzi Piotr Szczep-
kowski. –  Na razie nie chciałbym jednak
zdradzać szczegółów tego projektu.
Wydaje mi się, że celowość przeglądu
przeprowadzonego w Gimnazjum będzie
można ocenić dopiero wtedy, gdy zauwa-
żymy pierwsze efekty zaplanowanych
przez nas działań. Nieznaczną zmianę w
zachowaniach młodzieży widzimy jednak
już dziś. kg

Kontrola  trójki 
w Gimnazjum
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W poniedziałek 2 kwietnia przy-
padła druga rocznica śmierci Papie-
ża Jana Pawła II (1920-2005). W
całej Polsce obchodzono ją bardzo
uroczyście: towarzyszyły jej msze
święte i modlitwy, a także liczne
sympozja, wystawy i koncerty.
Pamięć Wielkiego Polaka uczcili
również mieszkańcy naszej gminy. 

Wieczorem 2 kwietnia Babiczanie
zgromadzili się w Kościele Parafialnym
pw. Najświętszej Maryi Panny, aby
odmówić różaniec w intencji rychłej
beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II.
Następnie udali się na rynek, gdzie przed
tablicą upamiętniającą pontyfikat Papie-
ża modlili się i śpiewali jego ulubione
pieśni. Nie zabrakło oczywiście „Barki” i
„Abba Ojcze” – podczas wykonywania
tego utworu wszyscy zebrani chwycili się
za ręce. W czasie uroczystości recytowa-
no także poezję, tak bliską sercu Jana
Pawła II. Na zakończenie obchodów
odśpiewano Apel Jasnogórski. O 21.37
– w godzinie śmierci Papieża – w babic-
kim kościele, podobnie jak we wszyst-
kich świątyniach całej Polski, rozbrzmia-
ły dzwony, przypominając chwilę, która
wstrząsnęła naszym krajem dwa lata

temu. Dziś odejście Papieża postrzega-
my już nieco inaczej niż wtedy, gdy
dominującym uczuciem była rozpacz.
Koncentrujemy się raczej na świadectwie
życia i mądrości nauki Jana Pawła II.
Parafrazując słowa Benedykta XVI: coraz
silniej skłaniamy się ku wierze, że „nasz
ukochany Papież stoi obecnie w oknie
domu Ojca, spogląda na nas i nam bło-
gosławi”. kg

Rocznica śmierci Jana Pawła II
- dzień pamięci i nadziei 
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Z GMINY•Z URZĘDÓW•Z TERENU

Od początku roku czytelnicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sta-
rych Babicach mają do dyspozycji
nową salę. W przestronnej Czytelni
mogą nie tylko korzystać z książek i
czasopism, ale także z Internetu. W
dodatku za dostęp do sieci nie płacą
ani złotówki.

Kiedy dwa lata temu rozmawialiśmy
z Janiną Maciaszek – Kierownikiem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych
Babicach, usłyszeliśmy wiele gorzkich
słów na temat warunków lokalowych,
jakie panowały w tej placówce. Na nie-
wygodę i ciasnotę skarżyli się także czy-
telnicy. W niewielkim pomieszczeniu nie
mieściły się wszystkie książki, a przecież
ciągle ich przybywało. Bibliotekarze
mieli również problem z kradzieżami,
ponieważ nie mogli obserwować osób,
które wchodziły między ciasno ustawio-
ne regały.

W listopadzie ubiegłego roku, dzięki
wsparciu Władz Gminy, w bibliotece
rozpoczął się remont. W ciągu kilku mie-
sięcy trudna sytuacja placówki uległa
całkowitej zmianie. 22 stycznia otwarto
dodatkową salę o powierzchni 54 m2, w
której oprócz półek z książkami znalazło
się pięć stanowisk komputerowych,
podłączonych do Internetu. Czytelnikom
udostępniono również drukarkę i ksero-
kopiarkę. 

- Z Internetu mogą korzystać bez-
płatnie zarówno dorośli, jak i dzieci –
mówi Kierownik Biblioteki – Ma on jed-
nak służyć przede wszystkim do celów
edukacyjnych. Zgodnie z regulaminem,
czytelnikom nie wolno wchodzić na
strony o tematyce pornograficznej lub
propagującej przemoc. Wszyscy wiemy,
jak wiele niebezpieczeństw czyha na
dzieci w Internecie. Ostatnio często sły-
szymy także o problemie „komputero-
wych uzależnień” – dla niektórych osób
świat wirtualny staje się ważniejszy od
rzeczywistego. Nie chcemy, aby kompu-

tery przeszkadzały
dzieciom w nauce. Dla-
tego dbamy o to, by
uczniowie korzystali z
nich dopiero po skoń-
czeniu zajęć w szkole. 

Wydawałoby się, że
w dzisiejszych czasach,
kiedy ogromną popu-
larnością cieszy się wir-
tualna rzeczywistość,
maleje liczba miłośni-
ków książek. Bibliote-
karze w Starych Babi-
cach nie narzekają jed-
nak na brak czytelni-
ków. W tej chwili do
biblioteki zapisanych jest kilkaset osób.
Większość z nich to mieszkańcy Babic
i okolicznych miejscowości. Są to ludzie
w różnym wieku, o różnym wykształce-
niu i zawodzie.

- Nasi najmłodsi czytelnicy jeszcze się
nie urodzili – śmieje się Pani Janina – Do
biblioteki przychodzą często przyszłe
mamy, które już w czasie ciąży czytają
książki swoim pociechom. Z kolei nasz
najstarszy czytelnik liczy sobie prawie 90
lat. W bibliotece mamy około 18 tysięcy
książek, każdy znajdzie więc coś dla sie-
bie. Stale dokupujemy nowe pozycje.
Staramy się, aby było wśród nich dużo
nowości, popularnych na rynku wydaw-
niczym. W tym roku na zakup książek
przeznaczyliśmy 25 tysięcy złotych, z
czego wydaliśmy już siedem. Obecnie
opracowujemy komputerową bazę
danych, w której będzie można znaleźć
informacje o zbiorach biblioteki. Jest to
pierwszy krok do stworzenia systemu
wypożyczeń komputerowych. Na razie
opisujemy nasz księgozbiór, następnie
wprowadzimy do bazy danych kody kre-
skowe książek, potem kupimy czytnik i
specjalny program do wypożyczeń. W
przyszłości nasi czytelnicy będą mogli
między innymi rezerwować książki przez

Internet, a także
sprawdzać na stronie
biblioteki, czy dana
pozycja jest już dostęp-
na.

Oprócz nowości, w
Bibliotece można zna-
leźć również prawdzi-
we zabytki, które udo-
stępnia się jednak tylko
w Czytelni. Najstarszą
książką są „Trzy
poemata” Juliusza Sło-
wackiego, wydane pod
koniec XIX wieku przez
drukarnię w Złotowie.
Na stronie tytułowej
widnieje pieczątka

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gminie
Blizne w Chrzanowie - najprawdopo-
dobniej była to pierwsza siedziba tej
instytucji na naszym terenie.

W 2009 roku Gminna Biblioteka
Publiczna będzie świętowała 60-lecie
istnienia. W tym okresie wielokrotnie
zmieniała swoje położenie: mieściła się
między innymi w OSP w Starych Babi-
cach i w prywatnych mieszkaniach. W
budynku Szkoły Podstawowej znajduje
się od 23 lat. Mimo zmiennych kolei losu
- przetrwała i do dziś dobrze służy
mieszkańcom naszej gminy. 

kg

Jak wynika z dokumentów,
Gminna Biblioteka Publiczna zosta-
ła otwarta 1 stycznia 1949 roku. Z
okazji jubileuszu, który przypada za
dwa lata, pracownicy Biblioteki
chcieliby stworzyć jej kronikę. Czy-
telników, którzy wiedzą coś o
początkach tej instytucji, prosimy o
podzielenie się z nimi informacjami.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Starych Babicach
Stare Babice, ul. Polna 40
tel.: (022) 722 92 77
bibbab@interia.pl

Biblioteka oferuje: • literaturę pięk-
ną dla dorosłych, dzieci i młodzieży •
literaturę popularnonaukową • lektu-
ry szkolne • nowości wydawnicze •
Internet • wydruki komputerowe •
odbitki kserograficzne

Godziny otwarcia biblioteki:
pon. – wt. 10.00 – 18.00, śr. – pt.
10.00 – 17.00.

Czytelnia internetowa:
pon. – pt. 10.00 – 17.00. 

Nowa sala i internet w bibliotece
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Dzień Ziemi na świecie obchodzi
się już od 37 lat. Po raz pierwszy
zorganizowano go 22 kwietnia w
Stanach Zjednoczonych. Ideą tego
święta jest promocja ekologii i życia
w zgodzie z naturą. Od kilku lat uro-
czyste obchody Dnia Ziemi odbywa-
ją się również w naszej gminie.

Dzięki zaangażowaniu szkolnej spo-
łeczności i wielu innych osób w podsta-
wówce w Starych Babicach już po raz
piąty zorganizowano Gminny Festyn z
okazji Dnia Ziemi. Podobnie jak w latach
ubiegłych impreza miała charakter kier-
maszu, na którym zaprezentowano pro-
dukty i materiały proekologiczne.
Oprócz tego dla uczestników przygoto-
wano wiele atrakcji i ciekawostek zwią-
zanych z tradycją naszego regionu.

W Dziale Plastycznym goście mogli
obejrzeć prace uczniów sporządzone z
surowców wtórnych i innych materia-
łów. Mieli także możliwość wykonania
techniką origami czapek z logo Dnia
Ziemi. Jak co roku, nie zabrakło również
amatorów malowania twarzy (8).

Ciekawe propozycje pojawiły się
także w Dziale Promocji Zdrowia, gdzie
można było skorzystać z porady pielę-
gniarki, kupić kosmetyki wykonane na

bazie naturalnych składników, spróbo-
wać zdrowej żywności i pysznych ciast
domowej roboty. W tej części ekspozycji
znalazło się również stoisko z ziołami,
udostępnione przez firmę Swedeponic
(10). Ważną inicjatywą prozdrowotną
była ponadto zbiórka krwi, zorganizo-
wana we współpracy z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Warszawie. W akcji wzięły udział
33 osoby, a najliczniej włączyli się w nią
babiccy strażacy.

W czasie festynu interesująco zapre-
zentował się także Dział „Bliżej Natury”,
gdzie znalazło się między innymi stoisko
„Mazowiecka Chata” (9). Goście festy-
nu mogli tu zobaczyć najprawdziwszą
„Babę Mazowiecką”, czyli Panią Teresę
Kacperską, która na co dzień zajmuje się
promocją naszego regionu. W drewnia-
nej chacie w Szeligach, wyposażonej w
sprzęty z przełomu wieku, prowadzi
zajęcia dla dzieci i młodzieży. Uczniowie
poznają tam między innymi tradycyjne
techniki wypieku chleba i wykonywania
ozdób, dowiadują się także o wielu
innych mazowieckich zwyczajach.

- Zakochałam się w Mazowszu i
chciałabym, żeby wszyscy zaczęli doce-
niać piękno tej ziemi. Polacy są teraz
obywatelami świata, ale nie powinni
zapominać o swoich korzeniach i trady-
cji – powiedziała Pani Teresa. Na prowa-
dzonym przez nią stoisku można było
wykonać kwiaty z krepiny, spróbować
chleba ze smalcem domowej roboty, a
także obejrzeć piękne zdjęcia mazo-
wieckich pejzaży.

Nawiązaniem do tradycji była rów-
nież wystawa starych technologii pn.
„Kiedy Babcia była mała”. Pojawiły się
na niej rozmaite ciekawe eksponaty:
lampy naftowe, młynki do kawy, moź-
dzierze. Do najcenniejszych przedmio-
tów należała staroświecka waga i stulet-
nia maszyna do szycia, a także zabytko-
wy cep. Wielu uczestników festynu z
dużym sentymentem oglądało radia i
adaptery marki „Bambino”, które przy-
pomniały im czasy młodości.

Drogocenny eksponat pojawił się
także na stoisku pszczelarskim, prowa-
dzonym przez Romana Pilichowskiego.
Zaprezentował on uczestnikom imprezy
ponad stuletni ul, tzw. kuczkę (12). 

– W takich ulach przed wiekami nasi
przodkowie hodowali pszczoły. Dziś w
Polsce nikt już ich nie używa, nie ma
także osób, które taką konstrukcję
potrafiłyby wykonać – wyjaśnił Pan

Dzień Zie
- święto ekologii w

1

5 6 7 8

2

3
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odwiedzającym ich stoisko, w jaki spo-
sób przy użyciu zwyczajnych przedmio-
tów można w domu wykonać ciekawe
doświadczenia, np. sprawdzić ph wody.
Ponadto najmłodszym zaproponowali
puszczanie ogromnych baniek (3).

Podczas imprezy dużym zaintereso-
waniem cieszył się również Dział Rekre-
acyjno-Sportowy, gdzie odbywały się
zawody, między innymi ringo, i pokazy
Straży Pożarnej.

W czasie festynu oprócz atrakcji
zaprezentowanych w ramach poszcze-
gólnych działów, przygotowano również
rozmaite imprezy towarzyszące. Około
godziny 15.00 szkolne Koło Teatralne
wystawiło przedstawienie o tematyce
ekologicznej (2). Miłym akcentem było
rozdanie nagród laureatom konkursu
wiedzy ekologicznej i konkursu plastycz-

Roman. Osoby odwiedzające jego sto-
isko mogły skosztować kilkunastu
rodzajów miodu oraz poznać tajniki
trudnej pracy pszczelarza.

Bardzo bogatą i zróżnicowaną ofer-
tę przedstawił Dział „Edukacji Ekolo-
gicznej”. Można tu było zobaczyć, jak
przed wiekami pracowali kowal i min-
cerz (5,1), wykonać naczynie lub rzeźbę
z gliny przy użyciu tradycyjnych narzędzi
(7), a także wziąć udział w loterii „Dru-
gie życie” i grze „Drzewko szczęścia”. 

W ramach tego działu wiele atrakcji
przygotowano również dla miłośników
nauki. Pasjonaci biologii mogli poroz-
mawiać z pracownikami Kampinoskiego
Parku Narodowego i zdobyć ciekawe
materiały z rezerwatu, a także nauczyć
się wykonywania preparatów pod
mikroskop. Do udziału w fascynujących
eksperymentach uczestników festynu
zachęcali animatorzy z Centrum Nauki
Kopernik (4). Wykorzystali do nich mię-
dzy innymi ciekły azot, przywieziony z
Instytutu Fizyki w Warszawie. Zanurzo-
ne w nim przedmioty stawały się kruche
jak szkło i pękały pod wpływem dotyku.
Animatorzy pokazali także osobom

11

no-technicznego „Nowe ze starego”.
Doskonałe efekty przyniosła także zbiór-
ka surowców wtórnych, za które można
było otrzymać sadzonkę oraz punkty w
ramach współzawodnictwa klas (11). 

Duża liczba osób odwiedzających
szkołę w Starych Babicach podczas Dnia
Ziemi oraz ich aktywny udział w festy-
nie, potwierdzają rosnącą popularność
tej imprezy. Z roku na rok uczestników
przybywa, a oferta jest coraz bogatsza.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie
wszystkim, bez których ta uroczystość
by się nie odbyła: Gminnemu Referato-
wi Ochrony Środowiska, Kampinoskie-
mu Parkowi Narodowemu, Firmie Swe-
deponic Sp. z o.o., Biuru Turystycznemu
Pani Teresy Kacperskiej, Centrum Nauki
Kopernik, Panu Robertowi Pilichowske-
mu, OSP w Starych Babicach, Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go w Pruszkowie, Pani pielęgniarce ze
Szkoły Podstawowej w Starych Babi-
cach, honorowym dawcom krwi, a
także rodzicom i dzieciom zaangażowa-
nym w przygotowanie festynu.

Mamy nadzieję, że przyświecająca
organizatorom idea edukacji ekologicz-
nej przyczyni się do zwiększenia świado-
mości mieszkańców naszej gminy i
zachęci ich do podejmowania działań
na rzecz ochrony środowiska.

Tekst Dorota Radecka
fot. Karolina Gwarek

O Dniu Ziemi w Koczargach i Borzęcinie czytaj na str. 15

Ziemi
i w naszej gminie
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BEZPIECZNA GMINA

W środę 4 kwietnia około godz.
11.40 w Wierzbinie, na ulicy War-
szawskiej spłonął autobus linii 719,
którym podróżowało około 50
osób. Autobus jechał w kierunku
Warszawy. Kiedy pasażerowie na
przystanku zobaczyli wydobywają-
cy się dym z tylnej części wozu (od
strony silnika), zaalarmowali kie-
rowcę. Ten kazał podróżującym

natychmiast
o p u ś c i ć
pojazd i być
może to
właśnie ura-
t o w a ł o
w s z y s t k i m
życie. Pożar
bowiem roz-
przestrzenił
się bardzo
szybko. 

O k a z a ł o
się, że wypo-
sażenie auto-
busu było ła-
t w o p a l n e ,
ogień z ogro-
mną szybko-
ścią ogarnął

całe jego wnętrze. Zaalar-
mowane ochotnicze straże
pożarne z Babic, Borzęcina i
zawodowa z Błonia przyje-
chały bardzo szybko. Kiedy
jednak dotarły na miejsce
zdarzenia, cały autobus był
już w ogniu. Pożarowi
towarzyszyła bardzo wyso-
ka temperatura. Spłonął

nawet słupek przystankowy. Na szczęście
nie doszło do wycieku i zapalenia się 200
litrów oleju napędowego. 

Sprawę pożaru autobusu bada Poli-
cja ze Starych Babic. Obecnie jego przy-
czyna nie jest znana. Zastanawiające jest
jednak to, że nowoczesny, niskopodło-
gowy autobus marki Solaris, spłonął
doszczętnie w ciągu kilku minut. Wyda-
je się, że materiały użyte do jego budo-
wy nie były właściwe. Zagadnieniem tym
zajmują się aktualnie biegli, a na ich eks-
pertyzę będziemy musieli jeszcze pocze-
kać. Strach pomyśleć co by się stało,
gdyby do tego pożaru doszło w tunelu
lub w korku ulicznym, w którym inne
pojazdy uniemożliwiłyby szybkie opusz-
czenie autobusu pasażerom. Policja
prosi wszystkich świadków tego zdarze-
nia o kontakt w tej sprawie. mł.

Spłonął autobus!

Mimo że od tego zdarzenia
minęło już kilka miesięcy, sprawa
nadal jest niewyjaśniona. 18 stycznia
br. w Lipkowie na ul. Mościckiego
doszło do wypadku, w którym zginął
nieznany mężczyzna. Został potrącony
przez samochód ciężarowy marki Volk-
swagen. Do dziś nie udało się ustalić
tożsamości ofiary.

Mężczyzna miał: około 65 – 70 lat,
wzrost 175 cm, włosy siwe, krępą
budowę ciała. Ubrany był w kurtkę
materiałową koloru czarnego, szary
rozpinany sweter z dzianiny, jasną
koszulę, granatowe  spodnie, brązowe
buty typu pantofle. Założony miał
także wełniany szalik -zielony w szare
paski.

Świadkowie tych wypadków
oraz osoby mogące przyczynić się
do ustalenia tożsamości mężczyzny
proszeni są o kontakt ze st. sierż.
Agnieszką Dobrzyńską, tel. 022-752-
80-00 wew. 202 lub całodobowo z
Komendą Powiatową Policji dla
Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go z siedzibą w Starych Babicach
tel. 752-80-00.

Nieznana ofiara wypadku

Media poinformowały ostatnio,
że w jednym z większych miast Pol-
ski uczennica szkoły podstawowej
została przewieziona do szpitala z
objawami silnego zatrucia narkoty-
kami. Dziewczynka była dotąd pry-
muską, nigdy nie sprawiała kłopo-
tów. Dlaczego wzięła narkotyki?
A może zrobiła to bezwiednie?

Problem narkotyków istnieje w całej
Polsce, mimo iż na naszym terenie nie
mieliśmy dotąd drastycznych wydarzeń
związanych z tym zagadnieniem, ono
jednak zapewne występuje.

Jeden z dyrektorów szkoły z terenu
powiatu zwrócił się z pytaniem do poli-
cjantów, co powinien zrobić, jeśli zobaczy,
że jego uczniowie biorą narkotyki. Prze-
cież jeśli powiadomi policję, rodzice będą
mieli pretensje, że donosi na ich dzieci.
Może powinno się załatwiać te sprawy po
cichu, jedynie wewnątrz szkoły?

Komendant Policji Powiatowej w Sta-
rych Babicach podinsp. Tadeusz Niedź-
wiecki odpowiada na to pytanie jedno-
znacznie. 

– W tym przypadku dyrektorzy szkól
nie mogą mieć żadnych wątpliwości.
Jeśli stwierdzą wystąpienie przestępstwa
ściganego z urzędu, a takim jest właśnie
posiadanie narkotyków, należy natych-
miast zawiadomić policję. Nakazuje to
m.in. ustawa o postępowaniu w spra-
wach nieletnich. Mówi się w niej wprost
o „społecznym obowiązku odpowied-
niego przeciwdziałania” patologiom.
Dodatkowo paragraf 3 tej ustawy brzmi
następująco: Instytucje państwowe i
organizacje społeczne, które w związku
ze swą działalnością dowiedziały się o
popełnieniu przez nieletniego czynu
karalnego ściganego z urzędu, są obo-
wiązane niezwłocznie zawiadomić o
tym sąd rodzinny lub Policję oraz przed-

sięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i
dowodów popełnienia czynu. 

- Badania naukowe dotyczące
powstawania grup przestępczych
wskazują, że ich zalążki powstawały
właśnie w szkołach. Tu przecież
uczniowie mają ze sobą dobre kontak-
ty. W tym czasie wyłaniają się przy-
wódcy. Jeśli rozrabiają i pozostają bez-
karni, utrwala się w nich przekonanie,
że można dalej iść tą drogą. A zaczyna
się właśnie od drobnych kradzieży,
bójek, nieznacznych ilości narkotyków
sprzedawanych kolegom. Po pewnym
czasie powstaje efekt śnieżnej kuli i aby
go zatrzymać, potrzeba naprawdę dra-
stycznych rozwiązań. Znacznie lepiej
jest od razu zdecydowanie reagować
niż pobłażać, czekając że złe zachowa-
nia młodzieży ustaną same- twierdzi
komendant Niedźwiecki.

Zawiadomić czy milczeć? Dylematy dy
bawem rozw
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Młodzi aktorzy wcielili się w role:
Sprawiedliwości (Martyna Sotomska),
Stańczyka (Alicja Starnowska), Króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego
(Michał Siek), Marszałka Małachowskie-
go (Magdalena Krakowiak) oraz zabor-
ców i społeczeństwa polskiego z tamte-
go okresu. Całości dopełniły stroje z
epoki i piękna scenografia przygotowa-
na specjalnie na tę okazję. Uroczystość
uświetnił również występ tria »Concerti-
no« w składzie: Michał Kłosiewicz - I
skrzypce, Agnieszka Kłosiewicz - II
skrzypce i Aleksandra Łosakiewicz-Mar-
cyniak – wiolonczela, które wykonało
kilka utworów Mozarta i Haydna. Duży
wkład w przygotowanie uroczystości
miały: Ewa Kulbik (scenografia) i Małgo-
rzata Barcikowska-Gałązka (oprawa
muzyczna).

W uroczystościach oprócz młodzieży i
ich rodziców wzięły udział władze gminy i

radni na czele z Wójtem Krzysztofem Tur-
kiem. Należy jednak dodać, że na uroczy-
stości było bardzo mało osób. Większość
mieszkańców gminy wyjechała zapewne
korzystając z długiego weekendu. Dzień
święta państwowego, z którego możemy
być wszyscy dumni, przeszedł dla wielu
osób niepostrzeżenie. W tej sytuacji może-
my tylko przypomnieć słowa Indiry Gandi:

Historia jest najlepszym nauczycie-
lem ale ma.... najgorszych uczniów.

Anna Szelenbaum

13

BEZPIECZNA GMINA

3 maja – dokończenie ze str. 3

Duże zwierzęta nie szokują nas,
gdy widzimy je w ZOO albo w lesie, z
daleka. Lecz jeśli nagle pojawią się
na ulicy? Tak właśnie było pod
koniec kwietnia. Samica łosia zwana
klempą albo łoszą postanowiła
pospacerować po ulicach Babic.

Widziano ją w okolicach rynku, przy
ul. Sienkiewicza i Kutrzeby. Jeden z
naszych Czytelników nie mógł uwierzyć
własnym oczom, gdy zobaczył łosia
obok swego domu. Około godz. 11.00
(27 kwietnia) wyszedł na podwórko, aby

fotografować kwiaty na drzew-
kach owocowych, koło psiej
budy, 4 metry od
ogrodzenia stała klempa!
Wcale nie przejmowała się uja-
dającym psem i spokojnie ogry-
zała młode gałązki. Po kilku
minutach poszła do ujęcia
wody przy ul. Warszawskiej, a
potem w kierunku oczyszczalni
ścieków. Nie wykazywała agre-
sji, nie bała się ludzi, ale rów-
nież nie pozwalała blisko do
siebie podejść.

Łoś jest najpotężniejszym przedsta-
wicielem rodziny jeleniowatych. Osiąga
wysokość w kłębie nawet do 2,5 m, roz-
piętość jego poroża może dochodzić do
160 cm. Ciężar dorosłego samca wynosi
od 400 do 825 kg. Klempa jest jednak
dużo mniejsza i nie ma rogów. Łoś
zamieszkuje rozległe tereny leśne, lubi
bagna i torfowiska. W Puszczy Kampino-
skiej jest obecnie 276 tych zwierząt. Być
może ich pogłowie jeszcze się zwiększy,
bo w kwietniu i maju rodzą się młode. 

Łosie odżywiają się roślinami zielnymi,
a także młodymi pędami i korą drzew:
osiki, topoli, wierzby, brzozy. Zapewne

łosza przyszła do Babic w poszukiwaniu
pożywienia. Zdarza się, że niektórzy
mieszkańcy lubią dokarmiać dzikie zwie-
rzęta. Nie powinniśmy jednak tego robić.
Dla łosi naturalnym miejscem żerowania
są lasy. Wabione przez ludzi będą przy-
chodzić do naszych osiedli coraz częściej i
może się to okazać dla nich (i dla nas)
bardzo niebezpieczne. Są to przecież
ogromne dzikie zwierzęta, spłoszone
mogą zrobić komuś krzywdę lub wpaść
pod samochód. Dlaczego tutaj przycho-
dzą ? Mieszkały na tych terenach od setek
lat. My dopiero od dziesięcioleci...

Marcin Łada  
fot. Krzysztof Grzybowski

Przystanek Alaska?

Aktualnie trwają prace nad nowym
aktem prawnym, jakim jest Kodeks Nie-
letnich. Dokument ten wprowadza
przepis karny mówiący o tym, że
nauczyciel lub kierujący szkołą „który
mając wiarygodną wiadomość(...)o
przygotowaniu, usiłowaniu lub dokona-
niu przez nieletniego czynu zabronione-
go wyczerpującego znamiona przestęp-
stwa lub przestępstwa skarbowego, nie
powiadamia organu powołanego do
ścigania(...)podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawia-
nia wolności do lat 2. Jeśli dokument
ten zostanie przyjęty, rozwieje ostatecz-
nie wątpliwości nauczycieli. Zaniechanie
bowiem spełnienia „społecznego obo-
wiązku”- nawet pod wpływem dobrych
intencji- będzie obciążone sankcją
karną.

mł.

y dyrektora szkoły już nie-
rozwieje ostrzejsze prawo
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24 kwietnia na scenie Przedszko-
la w Starych Babicach rodzice zagra-
li kolejny spektakl dla swoich dzieci.
Była to sztuka pt. „Brzydkie Kacząt-
ko” na motywach bajki J. Ch. Ander-
sena. Dość powiedzieć, że i tym

razem wypadła
ona wspa-

n i a l e .

Zarówno
a k t o r z y,

jak i publi-
c z n o ś ć
bawili się
wyśmienicie.
Zaowocowa-
ło 10 lat
doświadczeń
i zapał wielu
osób, które
razem posta-
nowiły stwo-
rzyć niezwy-
kłą artystycz-
ną rzeczywi-
stość.

W babickim przed-
szkolu mamy do czynienia
z fenomenem. Tam od 10
lat rodzice, co roku przy-
gotowują przedstawienia
teatralne dla swoich dzieci
i z powodzeniem w nich
występują. W dzisiejszych
skomercjalizowanych cza-
sach pobudzenie ludzi do
twórczej, bezinteresownej
działalności jest niezwy-
kłym zjawiskiem. Więk-
szość osób pracuje, jest
przemęczona i nie chce się
włączać w żadne inicjaty-
wy wymagające dodatkowej aktywności.
Tymczasem w Babicach od 10 lat to się
udaje i co roku występują w sztukach
nowi aktorzy. Zasada bowiem jest taka,
że spektakle przygotowywane są zawsze
przez rodziców najstarszych dzieci, które
kończą już edukację przedszkolną.

Pomysłodawcą i głównym autorem
tego artystycznego przedsięwzięcia jest
dyrektorka przedszkola- Bożenna Pyć. 

-Kiedy pierwszy raz organizowałam
teatr, miałam duszę na ramieniu- mówi.
- Zastanawiałam się, czy znajdą się
odważni do występów na scenie. Żyjemy
w małym środowisku, wszyscy się tu
znają i bariera wstydu jest naturalna. Do
pracy nad pierwszą sztuką włączyły się
także nauczycielki Grażyna Bełz i Iwona
Kaczmarczyk, wspólnie zachęcałyśmy
rodziców i jakoś to poszło. Dziś już nie
mamy problemów z obsadą dla naszego
teatru. W tym roku na zebraniu organi-
zacyjnym poświęconym spektaklowi
przedstawiłyśmy propozycję sztuki, w
której miało grać 8 osób. Tymczasem
zgłosiło się do niej aż 20 rodziców.
Zmieniłyśmy zatem scenariusz spektaklu

i w rezultacie wystąpiło 18 aktorów,
wiele osób włączyło się również w prace
organizacyjne.  

-Ciekawe jest jednak to, w jaki
sposób udaje się Pani zachęcić do
współpracy tak wiele osób?

- Zawsze staram się tłumaczyć rodzi-
com, że grają głównie dla swoich dzieci,
a teatr jest dla wszystkich dobrą zabawą
i odskocznią od codzienności. Przedsta-

wienie wystawiamy kilka razy, oglądają
je także rodzice młodszych dzieci i mają
czas, aby pomyśleć o tym, że również
oni mogą w nim zagrać za rok czy dwa.
Poza tym w pracę nad spektaklem zaan-
gażowani są właściwie wszyscy pracow-
nicy przedszkola, nawet panie z obsługi,
m.in. Bogusława Krzywicka i Grażyna
Karbowska. Panuje tu zatem twórcza
atmosfera, która udziela się wszystkim.
Nie bez znaczenia są również dobre sce-
nariusze. Adaptacje sztuk opracowane
przez Zofię Wójcik zawsze tryskają
humorem, dużą rolę odgrywa także
dobra oprawa muzyczna. W tym roku
oprócz wymienionych już osób zawdzię-
czamy ją także Małgorzacie Siekierskiej i
Dariuszowi Smolińskiemu.

-Patrząc na teatr, jak ocenia Pani
te minione 10 lat?

-Myślę, że oprócz ciekawego wyda-
rzenia kulturalnego spełnił on również
dobrą społeczną rolę. Podczas prób
nawiązało się wśród rodziców wiele
przyjaźni, które trwają dalej, kiedy już

Teatr Rodziców już po raz dziesiąty!
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ich dzieci chodzą do szkół. Przez te
wszystkie lata zagrało u nas ponad 80
osób, a trzeba wiedzieć, że w spektakle
nieraz zaangażowane są całe rodziny i
jest to dla nich duże przeżycie. Dzięki
temu lokalne społeczeństwo może się
zintegrować i ludzie lepiej się poznają.

Z okazji jubileuszu 10 Teatru Rodzi-
ców opracowaliśmy nawet prezentację
multimedialną (na płycie cd), dotyczącą
naszej działalności. Chętnie udostępni-
my ją wszystkim zainteresowanym. Bar-
dzo polecamy ten rodzaj aktywności -
życie jest przecież teatrem...

Z okazji 10 jubileuszu TR składamy
Pani Dyrektor Przedszkola i Pracowni-
kom tej placówki serdeczne gratula-

cje. Dziękujemy również wszystkim
rodzicom, którzy zaangażowali się w
to artystyczne przedsięwzięcie. 

W sztuce „Brzydkie Kaczątko” wystą-
pili: Agnieszka Starosz, Wioletta Ziół-
kowska, Grażyna Trojak-Boulange, Piotr
Boulange, Agnieszka Dziedzic, Dariusz
Smoliński, Jacek Muszyński, Maria Snop-
kowska, Izabella Pasiak, Monika Gości-
mińska, Beata Błaszczak, Wojciech Gęsi-
na, Beata Kaczyńska, Katarzyna Ostrow-
ska, Agnieszka Kalinowska, Jadwiga
Barszczewska, Ilona Hoc. Scenariusz:
Zofia Wójcik. Reżyseria, scenografia i
muzyka: Grażyna Bełz, Małgorzata
Libert, Małgorzata Siekierska.

Marcin Łada

W obchody Dnia Ziemi włączyli się
także uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.
Dzieci z klas IV-VI przygotowały spektakl
proekologiczny, w którym przedstawiły
historię człowieka, oskarżonego przez
Wodę, Powietrze i Zwierzęta o ciągłe i nie-
odwracalne niszczenie Ziemi. Występ
urozmaicili młodzi wokaliści, którzy wyko-
nali wiele popularnych przebojów, w tym
kilka utworów o tematyce ekologicznej. 

W Święcie Ziemi uczestniczyli rów-
nież uczniowie z klas I-III. Wyruszyli oni
na marsz po ulicach Borzęcina, aby przy-
pomnieć wszystkim o potrzebie ochrony
środowiska. Udekorowani kolorowymi
kwiatami, skandowali hasła ekologiczne.
Na zakończenie imprezy maluchy wzięły
udział we wspólnym ognisku.

W Gimnazjum w Koczargach Starych
obchody Dnia Ziemi odbyły się pod
hasłem „Wycięty las szumi już tylko w
nas”, zaczerpniętym z jednego z utwo-
rów Jana Sztaudyngera. Wzięła w nich
udział cała społeczność szkolna. Każda z
klas wykonała prace na konkurs »Najcie-

kawszy plakat o tematyce ekologicznej«,
które zostały wyeksponowane w »galerii
plakatów«. Gimnazjaliści przygotowali
ponadto prezentacje krótkich form arty-
styczno-teatralnych, związanych z
obchodami Święta Ziemi. Ze względu na
zaskakująco wysoki poziom wytworów i
spektakli, jury wyłaniające zwycięzców
miało duży dylemat. Ostatecznie w kate-
gorii „najlepszy plakat” wyróżniono
klasy IIIe, IIe, Ib, a w kategorii „prezen-
tacje” IIa, Ib, IIf. Tego dnia odbył się
także finał konkursu ekologicznego, w
którym dwa
zespoły rywalizo-
wały o zaszczytny
tytuł »Przyjaciel
planety Ziemia« i
nagrody w postaci
sadzonek krze-
wów.  Kulminacyj-
nym punktem pro-
gramu była dekla-
racja udziału
uczniów w ogól-
nopolskiej akcji

»Uratuj kasztanowca«. Obchody Dnia
Ziemi stały się okazją do mądrej i
pouczającej zabawy, świadczącej o
dużej wiedzy i zainteresowaniu gimna-
zjalistów kwestią ochrony środowiska.

Alicja Łopacińska, Justyna Szczepanik,
Wanda Wiśniewska, Bogusława Kuncewicz

Dzień Ziemi dokończenie ze str. 11
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W sobotę 28 kwietnia Babicka
Podstawówka obchodziła po raz
dziewiąty dzień swojego święta.
Z tej okazji zorganizowano w
budynku szkoły wiele atrakcji. Uro-
czystość rozpoczęła się w hali spor-
towej gdzie dyrektor Dorota Smo-
lińska powitała gości i ogłosiła roz-
strzygnięcie konkursu ortograficz-
nego. Wśród dorosłych tytuł
Mistrza Ortografii otrzymali: Kata-
rzyna Langa i Marta Ptaszek (fot.
poniżej). Tytuły Wicemistrzów zdo-
byli natomiast: Paweł Jachmowicz,
Beata Kaczyńska, Urszula Magiera,
Piotr Morawski i Agnieszka Sumka.

Miejsca uzyskane w konkursie przez
dzieci publikujemy obok.

Po zakończeniu części oficjalnej przy-
szedł czas na zwiedzanie szkoły i udział
w różnorodnych atrakcjach. Uczniowie

przygotowali tego dnia prezentacje mul-
timedialne na temat dawnej broni, zwy-
czajów i strojów szlacheckich, a także
konkursy zręcznościowe- turniej rycerski,
strzelanie z łuku, przeciąganie liny i
walkę na worki. Dodatkowo odbywał się
konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu
i pokaz dawnych tańców polskich. Nie
zabrakło również staropolskiego jadła,
dla wszystkich głodnych i spragnionych
podwoje otworzyła Stanica Chreptiow-
ska. Ciasto drożdżowe wykonane wg
starej receptury było doprawdy wyśmie-
nite!

Święto Szkoły jest dobrą okazją do
wspólnych spotkań i wspominania daw-

nych tradycji. Cieszy fakt, że ewoluuje
ono w dobrą stronę i jego przejawem
jest nie tylko zabawa, ale i edukacja.
Podanie wiedzy w przystępny i nieco-
dzienny sposób rozbudza zainteresowa-

nia uczniów i integruje społeczność
szkolną. Czynnikiem spajającym jest tu
nie tylko nauka, ale i polska tradycja,
której cząstkę każdy z nas ma w sobie.
Gratulujemy udanego święta! łp.

Laureaci Konkursu Ortograficznego
W konkursie wzięło udział około 80 uczniów z naszej gminy. Uczniowie klas VI zdoby-
li 3 wyróżnienia. Są to: Kewin Dereniewicz, Dominik Skorupowski i Rafał Zimoch (wszy-
scy z SP w Starych Babicach). Wśród uczniów klas V Mistrzem Ortografii został Bartło-
miej Kozłowski z SP z Borzęcina Dużego. Wyróżnienia zdobyli natomiast: Izabela Jabło-
nowska, Justyna Klimek, Hanna Pytlak, Paulina Węgrzynowicz i Katarzyna Preś (wszyscy
z SP w Starych Babicach). Wśród uczniów klas IV Mistrzem Ortografii została Monika
Morawska (SP Stare Babice), a wyróżnienia zdobyły: Olga Olkowicz (SP Borzęcin Duży) i
Anna Bulik (SP Stare Babice). Uczniowie z klas I-III również zdobyli laury. Wyróżnienia
pierwszego stopnia otrzymali: Katarzyna Kaczyńska (SP Stare Babice), Jakub Janicki (SP
Borzęcin Duży), Anna Snopkowska i Marta Mieszkowska (SP Stare Babice). Wyróżnienia
drugiego stopnia otrzymali:  Zuzanna Mucha i Kamil Rusak (SP Stare Babice), Patrycja Bar-
tosiak (SP Borzęcin Duży). Wszystkim Serdecznie Gratulujemy!

Nie tylko zabawa!
Święto Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

Nie tylko zabawa!
Święto Szkoły Podstawowej w Starych Babicach
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Taniec zawsze przynosił ludziom
radość, od początku dziejów zakli-
nano nim złe moce i proszono o
urodzaj. W dawnych czasach był
elementem dobrego wychowania, a
dziś święci triumfy dzięki progra-
mom telewizyjnym takim jak np.
„Taniec z gwiazdami”.  

Gminny Przegląd Taneczny, który
odbył się 29 marca na scenie babickiego
przedszkola był istnym festiwalem rado-
ści. Młodzi wykonawcy zaprezentowali
m.in.: tańce nowoczesne i latynoamery-
kańskie, polskie tańce ludowe: polkę,
poloneza i krakowiaka, a także klasykę:
Jezioro Łabędzie i polkę Straussa. W sumie
wystąpiło około 250 osób, 19 różnych
zespołów: trzy grupy z  Przedszkola w
Borzęcinie, dwie ze Stowarzyszenia Kotwi-
ca, pięć grup z Przedszkola w Babicach,
ponadto dzieci z Klubu Tańca Duet i
dwóch podstawówek z Borzęcina i Babic.

Dzieciaki zachwycały nie tylko
poczuciem rytmu, ale także strojami.
Tancerki z Borzęcina wystąpiły w stro-
jach prehistorycznych, a z kolei dzie-
ciaki z Babic zaprezentowały ludowy
strój babicki. Nie zabrakło również
bardziej wytwornych kreacji i swo-
bodnych strojów do tańca nowocze-
snego. 

Monika Szostak od lat prowadzi Prze-
gląd Taneczny i koordynuje wszystkie dzia-
łania z nim związane. – Formuła tej impre-
zy sprawdziła się doskonale- mówi. – Prze-
gląd jest bezstresową prezentacją umiejęt-
ności tanecznych dzieci i młodzieży. Nie
ma w nim ostrej rywalizacji, która pojawia
się w konkursach. Jednak zawsze jego
uczestnicy starają się pokazać z najlepszej
strony i przy tym dobrze się bawią.

- Podczas przygotowań opowiadamy
dzieciom o historii tańca i tradycjach zwią-
zanych z różnymi polskimi strojami. Dzia-
łanie to wpisuje się w zadania wynikające
z planu rocznego. Jest to krzewienie kul-
tury patriotycznej, które naszym zdaniem
ma duże znaczenie we wspólnej Europie.

Taniec jest stałym elementem dydak-
tycznym babickiego przedszkola. Być
może właśnie dlatego placówka ta wyło-
niła największą reprezentację dzieci w tej
dziedzinie. Bardzo dobrze zaprezento-
wali się również wykonawcy z Borzęcina,
a zwłaszcza grupy przygotowane przez
Małgorzatę Brykałę ze Stowarzyszenia
Kotwica. Podziękowania należą się rów-
nież Pawłowi Błażejewskiemu i wszyst-
kim innym osobom, które przygotowały
dzieci do tej imprezy. 

– Coroczny Przegląd Taneczny jest już
stałą pozycją w kalendarzu imprez kultu-
ralnych naszej gminy. Może cieszyć tak
duże uczestnictwo w nim dzieci i mło-
dzieży. Taniec i muzyka łagodzą obycza-
je. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzy-
mali drobne upominki, a zespoły pamiąt-
kowe dyplomy – powiedziała dyrektor
Przedszkola Bożenna Pyć.

mł.

Klasycznie, ludowo i nowocześnie
Byliśmy na 10 Gminnym Przeglądzie Tanecznym
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● komunikacyjne - OC, AC, NNW, ASSISTANCE

● transportowe - OCP, CARGO

● mieszkań, domów

● firm – majątek, OC

● turystyczne

● rolnicze ● wszystkie inne

AGENCJA „LOBO” Longin Bogucki
Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 24, Tel. 0-602-226-374

U B E Z P I E C Z E N I A

gruntu długo nie można było rozpocząć
prac, jednak od końca marca trwają już
one nieprzerwanie. Kwestią czasu jest
wykonanie remontu wszystkich ulic. 

Zebrani poprosili również Wójta o
szczegółowe informacje na temat spo-
tkania z przedstawicielami firmy „Stra-
bag” oraz MZDW w sprawie drogi nr
580. Jak się dowiedzieliśmy:  przedsta-
wiciele przedsiębiorstwa złożyli deklara-
cję podjęcia energicznych działań w
zakresie modernizacji drogi warszaw-
skiej. Dotychczas większość prac prowa-
dzona była przez podwykonawców. W
wyniku kontroli przedstawiciele firmy

otrzymali zalecenie, aby więcej robót
wykonywać własnymi siłami. Faktem jest
jednak, że obecnie sytuacja na rynku
pracy jest trudna i brakuje wykwalifiko-
wanych robotników. 

Podczas VI Sesji sołtys Tadeusz
Kuzmowicz poprosił o przekazanie kon-
serwatorowi urządzeń elektrycznych na
terenie gminy informacji, że w Zielon-
kach konieczne jest ustawienie odpo-
wiedniego oświetlenia ulicznego. Wójt
poinformował o przygotowaniach do
przeglądu oświetlenia wszystkich ulic po
zimie i zwrócił się do sołtysów o pomoc
w lokalizacji usterek. Dane z sołectw

zostaną następnie przekazane konser-
watorowi. Wprawdzie pracuje on na zle-
cenie Zakładu Energetycznego i nie jest
bezpośrednio zależny od Urzędu Gminy,
jednak Wójt dołoży wszelkich starań, by
wszystkie usterki zostały usunięte w
możliwie najkrótszym czasie. 

Na zakończenie Sesji Przewodniczący
Rady Gminy Henryk Kuncewicz przypo-
mniał, że 3 kwietnia odbędzie się wspól-
ne posiedzenie Komisji Rady Gminy, na
którym radni rozpoczną prace nad roz-
patrzeniem sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2006 rok. kg

Informacja dotycząca realizacji zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu

Uchwalony uchwałą Rady Gminy Stare Babice nr XXXII/258/05 z dnia 27 października 2005 r. „program
współpracy gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2006 rok” wykonywany był poprzez  wspieranie organizacji pozarządowych reali-
zujących zadania Gminy w sferze kultury i sztuki  oraz w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
udzielając tym organizacjom dotacji. Wspieranie realizacji zadań publicznych odbyło się po przeprowadzeniu
otwartych konkursów ofert. 

W roku 2006 udzielono dotacji na wsparcie następujących zadań : 
1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

1) dla LKS „Naprzód” Zielonki:
– zadanie pod nazwą : „szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” – dotacja w kwocie 265.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „szkolenie sportowe w zakresie prowadzenia drużyny piłki nożnej grupy orlików oraz

zespołu siatkówki halowej i plażowej” – dotacja w kwocie 47.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „organizacja imprez sportowych” – dotacja w kwocie 30.000 zł,
– zadanie po nazwą : „organizacja festynu Zielonki 2006” – dotacja w kwocie 35.000 zł.
2) dla UKS „Borzęcin” w Borzęcinie Dużym:
– zadanie pod nazwą :„szkolenie sportowe dzieci i młodzieży” – dotacja w kwocie 50.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „szkolenie sportowe w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej żaków i juniorów

oraz sekcji ogólnorozwojowej dla chłopców w wieku szkolnym” – dotacja w kwocie 27.000 zł.
2.  Zadania z zakresu kultury i sztuki :

1) dla Towarzystwa Muzycznego im. K. Wiłkomirskiego w St. Babicach :
– zadanie pod nazwą : „prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej” – dotacja w kwocie 17.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „organizacja imprez artystycznych” – dotacja w kwocie 25.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „szkolne spotkania ze sztuką” – dotacja w kwocie 12.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „warsztaty artystyczne – młodzi z pasją” – dotacja w kwocie 6.000 zł,
2) dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica” w Borzęcinie Dużym :
– zadanie pod nazwą : „przegląd twórczości amatorskiej – chór seniorów” – dotacja w kwocie 6.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „nauka tańca towarzyskiego” – dotacja w kwocie 9.000 zł,
– zadanie pod nazwą : „prowadzenie warsztatów artystycznych dla grupy tkackiej Penelopa” – dotacja w kwo-

cie 5.000 zł.
Łącznie na wsparcie działalności organizacji pozarządowych w roku 2006 wydatkowano kwotę

534.000 złotych.

Z Sesji Rady Gminy – dokończenie ze str. 5

Lingua
Letnie Kursy Językowe

Angielski Włoski
Tel. 0696 773 339, 022 722 03 47
Nauczanie dzieci, młodzieży 
i dorosłych – wszystkie zakresy.
Przygotowanie do egzaminów
międzynarodowych. Dyslektycy 
i dysgraficy. Najnowocześniejsze
podręczniki i metody nauczania.

Wynajmę pomieszczenie 
biurowe 30-40m2

w Gminie Stare Babice
Tel. 0696-773-339

Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • 

Terminowo i solidnie
Tel. 022-721-85-10 (wieczorem),

Tel. kom. 0602-285-338
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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!

LUBICZÓW, ul. Warszawska 43, 05-082 Stare Babice

tel. 022 722 00 69, 0 601 415 977 
godz. pn-pt: 9:00-18:00, sob.: 9:00- 14:00

• Kamizelki

• Buty

• Toczki

• Siodła

• Uprzęże 

WSZYSTKO DLA DROBIU
I GO¸¢BI

➦ kukurydza, pszenica, otr´by...
➦ mieszanki dla drobiu,
➦ specjalistyczne mieszanki 
➦ i od˝ywki mineralne dla go∏´bi

czynne w godz. 7.00 – 19.00
soboty w godz. 7.00 – 15.00
tel. 722 94 18

T. J. RACCY
ul. Pi∏sudskiego 34

Stare Babice

SSAALLOONN

FFRRYYZZJJEERRSSKKII   „„AAGGNNIIEESSZZKKAA””

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DERFOL” 
oferuje kosiarki i pilarki elektryczne i spalinowe.

Sprzedaż i serwis Koczargi Nowe Ul. Warszawska 439 
tel. (022) 357- 94- 54,  fax (022) 357- 94- 55 
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