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

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

❊  ❊  ❊

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

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

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:

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

KOMPUTERY
HURT DETAL (realizacja zamówieƒ)

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

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

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

UBEZPIECZENIA
DORADZTWO - pe∏ny zakres

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

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

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

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

•II i III filar systemu emerytalnego Amplico AIG Life

pn. – pt.: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 16.00

Wykonujemy badania
techniczne motocykli i motorowerów, pojazdów samochodo-
wych o DMC do 3,5 t, ciàgników rolniczych i przyczep, a tak˝e
pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Stacja Kontroli Pojazdów
w Zaborowie

zaprasza

05- 083 Zaborów
ul. Sto∏eczna 151 
tel.: 796-31-26   0 605-888-527

Zapraszamy do nowo otwartego 

CENTRUM 
OGRODNICZO - PRZEMYS¸OWEGO

J.A. SYSIAK

w Wojcieszynie ul. Warszawska 609

tel. 796 05 61   
0 604 770 268

www.sysiak.com.pl

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

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

05 - 082 St. Babice

Latchorzew, ul. Warszawska 165

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

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

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

BIURO POÂREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOÂCIAMI

RANCZO s.c.
IRENA GMOCHOWSKA

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

Zapraszamy do naszych biur

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

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

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

PoÊredniczymy przy kupnie, sprzeda˝y, najmie!
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Ok∏adka

Na pok∏adzie “Purpury”od lewej: 

Dominika Mucha, Kasia Rawa 

i Karolina Paszkowska z IVa.

2 GimnazjaliÊci ju˝ po egzaminach,

Gabaryty wyjecha∏y 

- mamy  czyÊciej w gminie.

Z Gminy ● Z urz´dów ● Z terenu

3 Prawda obroni si´ sama - rozmowa

z radnym W. Szelenbaumem.

Witaj majowa jutrzenko 

- o Êwi´cie 3 Maja w Borz´cinie.

4 Z przyrodà na ty - Dzieƒ Ziemi 

w Koczargach.

6 Z sesji Rady gminy. 

Zapraszamy na Dzieƒ Dziecka.

7 Nasi w Watykanie i...

- Ks. Pra∏at zorganizowa∏ pielgrzymk´.

8 Marta jest ju˝ w domu.

-Ta historia dzieje si´ obok nas.

Temat miesiàca

10 Âwi´to szko∏y.- W St. Babicach 

godnie uczczono Sienkiewicza.

12 Wi´cej za wod´ - rozmowa

z prez. Sp. Eko-Babice- P. Turkotem.

Co s∏ychaç? -badaliÊmy s∏uch.

13 Listy do redakcji.

Informacje

14 Obwieszczenie o wyborach 

uzupe∏niajàcych.

Kandydaci na radnego.

16 Obwieszczenie dot. wyborów 

do Parlamentu Europejskiego.

17 Pierwsza Komunia.

Sport

18 Z∏otka z Babic- w pi∏k´ grajà 

tak˝e dziewcz´ta.

19 Og∏oszenia. 

W Gazecie Babickiej 

og∏aszaç si´ warto!
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5 i 6 maja br. 124 uczniów z 6 klas
trzecich Gimnazjum w Koczargach Sta-
rych wzi´∏o udzia∏ w egzaminach podsu-
mowujàcych 3 lata nauki. Podobnie jak 
w szko∏ach podstawowych, tak˝e w gim-
nazjum egzaminy trwa∏y 2 dni. - ByliÊmy
zaskoczeni nowoÊciami w procedurze -
powiedzia∏ dyr. Piotr Szczepkowski. Po raz
pierwszy spotkaliÊmy si´ z bezpiecznymi
kopertami, które po zaklejeniu przez ko-
misj´ nadzorujàcà ju˝ nie dajà si´ otwo-
rzyç, a tak˝e wprowadzeniem grup w ra-
mach jednego arkusza testów, co w prak-
tyce polega∏o na tym, aby na jedno pyta-
nie ró˝ne dzieci odpowiada∏y w indywidu-
alny sposób, poniewa˝ prawid∏owym od-
powiedziom przyporzàdkowa-
no ró˝ne kody odpowiedzi. W
tym roku tak˝e nie mo˝na by∏o
podawaç picia dzieciom pod-
czas pisania testów, mniej by∏o
zatem wyjÊç do ∏azienki.
Wszystko w celu spowodowa-
nia jak najwi´kszej samodziel-
noÊci pracy uczniów. Skróceniu
uleg∏a równie˝ logistyka, prace
sà liczone jedynie raz. 

M∏odzie˝ , która przystàpi∏a

w gimnazjum do egzaminów by∏a ostat-
nim rocznikiem, po raz pierwszy piszàcym
testy podsumowujàce wiedz´, stàd dla
wielu uczniów by∏o to silne prze˝ycie. Na-
st´pne roczniki mia∏y ju˝ egzaminy 
w podstawówkach, b´dzie im zapewne
∏atwiej. Egzamin by∏ obowiàzkowy, ale je-
go wyniki nie decydujà o przyj´ciu do re-
jonowych liceów. Inaczej jest, gdy uczeƒ
chce wybraç innà szko∏´. Najlepsze licea
warszawskie wymagajà poziomu m.in.
160 punktów uzyskanych sumarycznie 
z testów i Êwiadectwa. Wyniki naszych
gimnazjalistów b´dà znane w po∏owie
czerwca. Za wszystkich trzymamy kciuki.

GimnazjaliÊci ju˝ po egzaminach

Akcja wywozu odpadów wielkogaba-
rytowych, zakoƒczona  24 kwietnia br.
pozwoli∏a na usuni´cie w sposób zorga-
nizowany ok. 1460 m3 Êmieci. Ich iloÊç
by∏a wi´c zbli˝ona do zebranej i usuni´-
tej w roku poprzednim - (1540 m3). Nie
oby∏o si´ bez drobnych incydentów, lecz
liczba interwencji mieszkaƒców by∏a zde-
cydowanie ni˝sza ni˝ w roku ubieg∏ym.
Mniej by∏o równie˝ uwag ze strony wy-
konawcy us∏ugi - zawartoÊç kontenerów
w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu od-
powiada∏a oczekiwaniom. Mniej stwier-
dzono przypadków podrzucania odpa-
dów poprodukcyjnych i gruzu.

Wywóz odpadów wielkogabaryto-
wych zbieg∏ si´ w czasie z rozpocz´ciem
prac interwencyjnych, w ramach których
sprzàtane sà tereny publiczne, g∏ównie
pobocza dróg. 

Du˝a iloÊç ˝ó∏tych worków wype∏nio-
nych odpadami jest ubocznym efektem
prowadzonego sprzàtania i ich obecnoÊç
nie powinna budziç niepokoju mieszkaƒ-
ców. Worki te wraz z zawartoÊcià sà 

w krótkim czasie zbierane i usuwane. Co-
dziennie z poboczy naszych dróg wywo-
˝one jest od kilku do ponad 20 worków
z odpadami. 

Ponownie zapraszamy do korzystania
z pojemników na przeterminowane le-
karstwa oraz pojemników na odpadowe
baterie.  

Pojemniki na lekarstwa ustawione sà
w obiektach Niepublicznych Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej w Starych Babicach 
i Borz´cinie Du˝ym oraz w aptekach w
miejscowoÊciach: Babice Nowe, Blizne
Jasiƒskiego. Przypominamy tak˝e o po-
jemnikach na odpadowe baterie znajdu-
jàcych si´ w sklepie spo˝ywczo-przemy-
s∏owym 

“
Sagina” w Zielonkach, sklepie 

z art. przemys∏owymi (pawilony) w Babi-
cach Nowych, Domu Handlowym

“
SANBUD” w Latchorzewie, sklepie 

“
Po-

ziomka” w Starych Babicach oraz w bu-
dynku Urz´du Gminy Stare Babice.

Referat Ochrony Ârodowiska 
UG w St.Babicach

Gabaryty wyjecha∏y, pozosta∏y ˝ó∏te worki...
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- Jak Pan postrzega zmiany, które
obserwujemy dooko∏a?

- Pami´tam czasy, gdy tu na polach ro-
s∏y ∏any zbó˝, a teraz sà osiedla mieszkanio-
we. To jest pozytywne zjawisko, gdy˝ dzi´ki
nap∏ywowi nowych mieszkaƒców gmina si´
stale rozwija. Nowo przybyli sà swoistym
mechanizmem nap´dowym dla danej miej-
scowoÊci, bo zawsze majà pretensje, czegoÊ
si´ domagajà, a z takich dà˝eƒ powstaje coÊ
dobrego. Dobrze by∏oby jednak, aby ludzie,
którzy si´ u nas osiedlajà, meldowali si´ w
naszej gminie. Spowodowa∏oby to wzrost
dochodów gminy, do której mog∏yby wp∏y-
waç odpowiednie procenty z podatków.
Spotka∏em si´ z tym, ˝e wiele osób nie mel-
duje si´ tutaj, bo wstydzi si´ adresu na wsi.
Jest to dla mnie dziwne i zupe∏nie niezrozu-
mia∏e. Mieszkamy przecie˝ w pi´knej i no-
woczesnej gminie.

- Czy sà jakieÊ skuteczne sposoby,
by nak∏oniç ludzi do zameldowania si´
na terenie gminy?

- Takim sposobem mog∏o by byç nie-
przyjmowanie dzieci do przedszkola czy
szko∏y, skoro ktoÊ nie jest u nas zameldowa-

ny. Szkolnictwo jest finansowane z bud˝etu
gminy, to dlaczego ta nie ma mieç wp∏y-
wów z tytu∏u nale˝nych podatków? Innym
sposobem mog∏oby byç obni˝enie podat-
ków lokalnych.    

- Zajmuje si´ Pan uprawà warzyw,
jak zatem ocenia Pan szanse polskiego
rolnictwa w konkurencji z rynkiem eu-
ropejskim?

- Przysz∏oÊç polskich producentów rol-
nych we wspólnym rynku Unii jest  jeszcze
wielkà niewiadomà. Na zachodzie Europy
rolnicy majà zorganizowany rynek zbytu. 
W Polsce sytuacja w tej kwestii nie jest naj-
korzystniejsza, gdy˝ prawie zupe∏nie upad∏a
spó∏dzielczoÊç, dzi´ki której kiedyÊ nasi rol-
nicy mieli dost´p do rynków zagranicznych.
MyÊl´, ˝e  warzywa obecnie uprawiane 
w Polsce, nawet te, przy których stosuje si´
Êrodki ochrony roÊlin i nawozy sztuczne, sà
o wiele zdrowsze ni˝ rosnàce na Zachodzie.
Tam u˝ywa si´ 10 razy wi´cej herbicydów
ni˝ u nas. Poza tym intensywne uprawy 
w krajach unijnych spowodowa∏y rozwój
chorób  kwarantannowych, których nie spo-
sób zwalczyç Êrodkami chemicznymi. Jedy-

nym wyjÊciem wydaje si´ przerwa w pro-
dukcji rolnej, tak d∏ugo aby wszystko wróci-
∏o do normy. Ta sytuacja daje szans´ na
wzmo˝enie eksportu niektórych rodzajów
warzyw z Polski. Moim zdaniem najbardziej
popularna mo˝e staç si´ nasza cebula,
szczególnie Niemcy doceniajà jej walory
smakowe. Nie mamy si´ czego wstydziç
przed Zachodem, w dalszej perspektywie to
unijni farmerzy powinni czuç si´ zagro˝eni.

- Jest Pan radnym drugà kadencj´,
w ostatnich wyborach uzyska∏ Pan naj-
wi´cej g∏osów...

- Zaufanie wyborców by∏o dla mnie bar-
dzo wa˝ne i dopingujàce do dalszego dzia-
∏ania, ale w du˝ej mierze ludzie g∏osowali
na ugrupowanie, które reprezentowa∏em.
Startowa∏em z ramienia “Naszej Gminy”,
ugrupowania stworzonego na czas wybo-
rów. Ka˝dy z naszych kandydatów mia∏ pro-
gram  dostosowany do potrzeb terenu, któ-
ry reprezentowa∏. 

- A w jakim stopniu Pan zrealizowa∏
swój program wyborczy?

- Dla mnie najwa˝niejsza by∏a budowa

PRAWDA OBRONI SI¢ SAMA,
CZASEM JEDNAK 

MUSI TO POTRWAå...

Waldemar Szelenbaum jest radnym, który w ostatnich wyborach zdoby∏ naj-
wi´cej g∏osów. Reprezentuje mieszkaƒców Babic Nowych, Lubiczowa i Lat-
chorzewa. Mieszka w Lubiczowie, gdzie prowadzi gospodarstwo rolne. Zna
doskonale problemy naszej gminy - jak twierdzi nie ma w tym nic dziwnego,
bowiem jego rodzina mieszka na tych terenach od prawie 200 lat...

3 Maja w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Borz´cinie odby∏a
si´ uroczysta akademia upami´tniajà-
ca Majowà Konstytucj´.

Dzieci z klas IV- VI pod kierunkiem na-
uczycieli i dyr. T. Mazurkiewicz przygoto-

wa∏y specjalnà lek-
cj´ historii dla do-
ros∏ych. Stron´ mu-
zycznà uroczystoÊci
zapewni∏a orkiestra

“Trojany” z Socha-
czewa pod dyrek-
cjà Edwarda Glan-
c a
i
chór
B e r -
n a r -
d a
Olo-

sia. Scenografi´ wykona∏a
Ewa Urnia˝- Szymaƒska. Rys
historyczny zobrazowany
przez dzieci przybli˝y∏ przy-
by∏ym goÊciom moment
uchwalenia Konstytucji 3

Maja i tragiczne dzieje Polski rozerwanej
rozbiorami. Póêniej wszyscy spotkali si´
przy wspólnym wiosennym stole. Nale˝y
tylko ˝a∏owaç, ˝e frekwencja podczas tak
uroczystego Êwi´ta by∏a niewielka. Byç
mo˝e wiele osób wybra∏o wyjazdy plene-
rowe podczas majowego d∏ugiego week-
endu. m∏.

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!

dokoƒczenie na str. 4
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kanalizacji i po∏o˝enie chodników przy ul.
Warszawskiej. Sprawa chodników by∏a
trudna, mieliÊmy pewne problemy, ale sà
szanse, ˝e wkrótce zostanie rozwiàzana.
Chodniki b´dà pobudowane przy okazji
modernizacji ul. Warszawskiej. Niedawno
Wójt zwo∏a∏ zebranie so∏tysów i radnych,
których okr´gi przylegajà do tej trasy. Ro-
zmawialiÊmy o koniecznoÊci pomocy w ne-
gocjacjach zwiàzanych z wykupem gruntów
potrzebnych pod zbiorniki retencyjne. Wa-
runek ten postawi∏ inwestor- czyli Zarzàd
Dróg Wojewódzkich. Na terenie mojego
okr´gu majà byç trzy takie zbiorniki, przy-
stàpi∏em ju˝ do wst´pnych rozmów z w∏a-
Êcicielami dzia∏ek. Nie wiadomo jeszcze, kto
ma pokrywaç koszty wykupu. Dobrze, ˝e
pomocà w pozyskaniu gruntów zajmie si´
Urzàd Gminy a nie ZDW, gdy˝ Wójt lepiej
zna problemy mieszkaƒców. WczeÊniej nie
uda∏o nam si´ po∏o˝yç chodników, gdy˝
warunkiem ich budowy jest obecnoÊç kra-
w´˝nika, a tego w niektórych miejscach
brakuje, m.in. w wi´kszoÊci Lubiczowa. 

- Jak przedstawia si´ sytuacja z ka-
nalizacjà w Pana rejonie?

- Kilka lat temu przygotowano wspólny
projekt budowy kanalizacji na ul. Ogrodni-
czej i Warszawskiej dla wi´kszej cz´Êci Lat-
chorzewa. Projekt ten ju˝ si´ zdezaktualizo-
wa∏ i ZDW nie zgodzi∏ si´ na rozpocz´cie ro-
bót. Wkrótce odb´dzie si´ spotkanie 
z mieszkaƒcami, na które zaprosi∏em Wójta
oraz projektantk´ Krystyn´ Szarlik. Kanaliza-
cja prawdopodobnie b´dzie przebiegaç 
w cz´Êci ogrodów i zdaj´ sobie spraw´, ˝e
mogà byç problemy ze zgodà mieszkaƒ-
ców. Nie wszyscy b´dà chcieli aby przeko-
pano ich dzia∏ki. Sam mam przed domem
drzewa, które bardzo lubi´, ale jak b´dzie
trzeba, to je wytn´. Czeka mnie wi´c zada-
nie, by przekonaç ludzi. B´d´ u˝ywa∏ naj-
prostszych argumentów, bo te najlepiej tra-
fiajà- obecnoÊç kanalizacji znacznie podnosi
wartoÊç dzia∏ki, cz´sto pytajà o to nowi
mieszkaƒcy. Ludzie nie powinni si´ obawiaç
kosztów inwestycji, gdy˝ Wójt wielokrotnie
zapewnia∏, ˝e w niektórych przypadkach
Gmina mo˝e pomóc w pod∏àczeniu kanali-
zacji.

- Jakie  sprawy sà wed∏ug Pana naj-
wa˝niejsze dla gminy?

- Chyba najistotniejszym zagadnieniem
jest w∏aÊnie budowa kanalizacji. Chocia˝ w
30 % gmina jest skanalizowana, to jednak
za ma∏o. Inwestycja ta b´dzie przebiega∏a
etapami i wià˝e si´ z ogromnymi kosztami,
ale jest konieczna. Dba∏oÊç o czystoÊç Êro-
dowiska naturalnego jest wymogiem UE,
ale podniesie te˝ standard i estetyk´ nasze-
go codziennego ˝ycia. 

W przysz∏oÊci trzeba te˝ pomyÊleç o bu-
dowie nowego przedszkola albo znacznej
rozbudowie ju˝ istniejàcych placówek. Szkó∏
podstawowych i gimnazjum nie musimy si´
wstydziç, przyjrza∏em si´ nim dok∏adnie
podczas wizytacji Komisji OÊwiaty. Równie˝

babickie przedszkole ma bardzo dobrà re-
nom´, stàd jest tam tak wielu ch´tnych.
Jednak nie wszystkie dzieci mogà si´  zmie-
Êciç w tej placówce. Ich rodzice muszà za-
tem zastosowaç jakieÊ inne rozwiàzanie.
Jednym z nich jest umieszczenie dzieci 
w placówkach prywatnych, szczególnie, ˝e
w takich przypadkach gmina dop∏aca do ich
pobytu w przedszkolu.

Zagadnieniem, które od kilku miesi´cy
budzi du˝o emocji i niepokoju jest rozbudo-
wa bazy paliwowej Orlenu w MoÊciskach.
Specjalnie do tej sprawy zosta∏a powo∏ana
komisja, której przewodniczy radny Mariusz
D˝yga. OczywiÊcie nie spowodujemy za-
mkni´cia bazy, ale chcielibyÊmy z tej sytuacji
wyciàgnàç jakieÊ korzyÊci dla gminy. Mo˝e
istnieje szansa, by zmusiç koncern do zasto-
sowania dodatkowych zabezpieczeƒ. By∏em
tam kilkakrotnie i wydaje mi si´, ˝e baza nie
jest najlepiej chroniona. Ka˝dy mo˝e wejÊç,
szczególnie, ˝e na jej terenie mieÊci si´ sta-
cja kontroli pojazdów. Cysterny niszczà na-
sze drogi, koncern powinien wi´c choç mi-
nimalnie nas wesprzeç. GoÊçmi najbli˝szej
sesji RG b´dà szefowie tej bazy. Ca∏kowicie
z∏u nie da si´ zapobiec, ale mo˝na je zmini-
malizowaç i coÊ pozytywnego w tej sytuacji
uzyskaç. 

- Jakie sprawy wymagajà pilnego
rozwiàzania w Pana rejonie?

- Jednym z podstawowych zadaƒ jest
wspomniana ju˝ rozbudowa przedszkola 
w St. Babicach, gdy˝ naprawd´ brakuje 
w nim miejsc. Dociera∏o do mnie wiele
skarg od rodziców, których dzieci nie zosta-
∏y przyj´te. Przy nast´pnym bud˝ecie trzeba
b´dzie pomyÊleç o przeznaczeniu funduszy
na rozbudow´ przedszkola. Du˝y problem
dla kierowców sprawia ul. Ogrodnicza, dro-
ga w tragicznym stanie, gdzie asfalt jest po-
∏o˝ony na ˝u˝lu. Jej modernizacja pierwot-
nie planowana by∏a na przysz∏y rok, po bu-
dowie kanalizacji. Ostatnio pojawi∏a si´ kon-
cepcja zmiany zarzàdcy drogi. Ten odcinek
mia∏ przejÊç w zarzàd województwa, w za-
mian powiat zyska∏by innà drog´. Niedaw-
no wraz z  El˝bietà Czerwonkà, so∏tysem
Nowych Babic by∏em na spotkaniu u Staro-
sty, który powiedzia∏, ˝e nie dojdzie do tej
zamiany. ZDW dostosowa∏by Ogrodniczà
do swych standardów, tzn. wykorytowa∏,
zrobi∏ solidnà podbudow´, ale wtedy nie
by∏oby ˝adnych ograniczeƒ je˝eli chodzi 
o ruch ci´˝kich pojazdów. By∏aby to droga
tranzytowa, ∏àczàca trasy poznaƒskà i war-
szawskà, w rezultacie wzmo˝ony ruch tirów
zak∏óca∏by spokój mieszkaƒców i niszczy∏ in-
ne nasze drogi. WróciliÊmy zatem do pier-
wotnych planów, jest nadzieja, ˝e w przy-
sz∏ym roku zostanie na tej ulicy pobudowa-
na kanalizacja, a po niej ZDP zobowiàza∏ si´
po∏o˝yç na drog´ nak∏adk´ asfaltowà. Od-
cià˝enie  ul. Ogrodniczej nastàpi dopiero 
z chwilà powstania w´z∏a Konotopa, który
ma przechodziç przez Blizne i ∏àczyç g∏ów-
ne drogi krajowe. Inwestycja by∏a przygoto-

wywana kilka lat temu, poprzednia Rada
Gminy wyrazi∏a na nià zgod´, ale w∏adze
Bemowa jà oprotestowa∏y. Teraz nie ma ju˝
tej gminy i decyzj´ podjà∏ Prezydent War-
szawy. Inwestycja ruszy prawdopodobnie za
2 lata. 

- Mieszka Pan przy ul. Warszawskiej
i zapewne wie, na czym b´dzie polega-
∏a jej modernizacja...

- Dysponuj´ jedynie ogólnikowymi in-
formacjami w tej sprawie, gdy˝ inwestor
nadal jest w trakcie opracowywania planów
i przygotowywania dokumentacji. Planowa-
na Êcie˝ka pieszo - rowerowa budzi zdzi-
wienie mieszkaƒców, gdy˝ trudno jà sobie
wyobraziç na tej doÊç wàskiej jezdni, a nikt
chyba nie zgodzi si´ na przestawianie w tym
celu p∏otów. Zostanà wi´c prawdopodobnie
zakryte rowy. Modernizacja to te˝ oczywi-
Êcie naprawa nawierzchni. Planowana jest
tak˝e budowa ronda przy skrzy˝owaniu ulic
Okulickiego i Warszawskiej. Ma to byç ron-
do bez sygnalizacji Êwietlnej, bezkolizyjne.
Nie wiem, czy to jest dobre rozwiàzanie, bo
chyba b´dzie tam doÊç ciasno.

- Jak Pan, doÊwiadczony  Radny, po-
strzega prac´ obecnej Rady Gminy? Sà-
dzàc po przebiegu sesji nie jest chyba
nudno?

- Przebieg obrad obecnej Rady jest dia-
metralnie inny ni˝ poprzedniej, du˝o bar-
dziej dynamiczny. Czasem radni majà pro-
blemy z porozumieniem si´, toczà za˝arte
dyskusje, bo i tematy cz´sto sà goràce, naj-
cz´Êciej jednak przewa˝a g∏os rozsàdku
wi´kszoÊci. Sà wÊród nas osoby, które za-
wsze g∏osujà na nie, niezale˝nie od tego,
czego dotyczy dyskusja. Zawsze znajdà
punkt sporny, nie pozwalajà si´ przekonaç.
Animuszu nabierajà zw∏aszcza wtedy, gdy
na sali siedzi widownia. Najwyraêniej nie-
których publicznoÊç rozgrzewa do wyst´-
pów, to mo˝e przejaw ich “choroby zawo-
dowej”. Co ciekawsze, na posiedzeniach
komisji zadajà kilkanaÊcie pytaƒ, by na sesji
i tak je powtórzyç, Wed∏ug mnie dany te-
mat powinien byç omówiony na komisji, a
na sesji tylko ju˝ g∏osowany. Ale niektórzy
mo˝e chcieliby, aby sesja trwa∏a 8 godzin.
W Radzie jest zatem opozycja i bardzo si´ 
z tego ciesz´, bo zawsze uwa˝a∏em, ˝e jest
potrzebna, co pewnie zdziwi te trzy osoby.
Opozycj´ stanowià ludzie, którzy wiele na-
obiecywali wyborcom i teraz nie mogà tego
spe∏niç, zapomnieli bowiem, na czym pole-
ga demokracja. Ta opiera si´ bowiem na
rzàdach wi´kszoÊci, a niektórym brakuje byç
mo˝e charyzmy, aby przekonaç do siebie
wi´kszoÊç. Proponuj´ im si´gnàç do wzor-
ców ze staro˝ytnoÊci, gdzie niejeden màdry
mówca potrafi∏ przekonaç do siebie t∏um 
i nim rzàdziç. S∏uchajàc naszych “opozycjo-
nistów” mam wra˝enie, ˝e to co mówià, to
pustos∏owie. Nie przypominam sobie np,
˝eby radny Chudecki zaproponowa∏ coÊ
konkretnego, operuje ogólnikami, slogana-
mi. Niestety metody jego post´powania
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czasem przekraczajà granice przyzwoitoÊci,
a mo˝e nawet i prawa. Pan radny czuje si´
bezkarny, opluwa wszystkich, kilka miesi´cy
temu w telewizji Plus w obraêliwy sposób
mówi∏ o Radzie Gminy. Sesja odbywa si´ w
obecnoÊci  goÊci - przychodzà najcz´Êciej
osoby, które majà o wszystko pretensje,
chronicznie niezadowolone i nieprzekona-
ne. Je˝eli ktoÊ postronny przypadkiem trafi
na posiedzenie, to s∏uchajàc podniesionych
g∏osów i zarzutów pod adresem W∏adz, po-
myÊli, ˝e samo z∏o dzieje si´ w naszej gmi-
nie. Je˝eli jest chodnik to protestujà dlacze-
go on jest, nie ma - pytajà, dlaczego jeszcze
go nie ma. W moim okr´gu wyborczym ta-
jemnicza, a wszystkim znana postaç na ro-
werze namawia∏a ludzi przeciw budowie
kanalizacji. Mieszkaƒcy jednak nie dali si´
zwieÊç i wszyscy podpisali zgod´. 

- Zasiada Pan w Komisji OÊwiaty,
Kultury, Promocji Zdrowia i Sportu. 
Z oÊwiatà poÊrednio wià˝e si´ sprawa
mieszkaƒ dla emerytowanych nauczy-
cieli...

- Temat ten wywo∏uje wiele emocji, my-
Êl´, ˝e niepotrzebnych. Za kadencji po-
przedniej rady gminy, Zarzàd gminy podjà∏
uchwa∏e w sprawie cesji praw cz∏onkow-
skich Nauczycielskiej Spó∏dzielni W∏asno-
Êciowej w St. Babicach na rzec nauczycieli
b´dàcych najemcami domów przy ul. War-
szawskiej. Zbyt wysokie ˝àdania zwrotu na-
k∏adów, poniesionych w zajmowanych loka-
lach spowodowa∏y, ˝e nie dosz∏o do zawar-
cia porozumienia w tej sprawie i podj´cia
koƒcowej uchwa∏y. Rada Gminy mia∏a do-
brà wol´, by iÊç na wszystkie mo˝liwe

ust´pstwa, w tym czasie bowiem zrodzi∏a
si´ koncepcja, by przebiç pasa˝ od Rynku,
przez GS do ul. Warszawskiej. Sprawa
utkn´∏a w martwym punkcie, bo domy na-
uczycielskie nadal sta∏y. Tymczasem warto
wiedzieç, ˝e niektórzy nauczyciele, za po-
przedniego ustroju otrzymali przydzia∏ na
dzia∏ki budowlane w Izabelinie po bardzo
atrakcyjnych cenach i obecnie korzystajà 
i z domów nauczycielskich i z dzia∏ek, które
byç mo˝e przyda∏by si´ pedagogom, którzy
nie majà w∏asnego lokum. Mimo ˝e domki
nauczycielskie sà niewiele warte, to znacznà
wartoÊç stanowià dzia∏ki, na których stojà.
Ogromny protest i oburzenie wywo∏a∏o
podniesienie czynszu dla tych osób z 1 do 4
z∏, ale podwy˝ka dotyczy∏a wszystkich
mieszkaƒ komunalnych. Racj´ mia∏a radna
Wójtowicz mówiàc, ˝e je˝eli kogoÊ nie staç
na zap∏acenie czynszu to mo˝e zwróciç si´
do opieki spo∏ecznej o pomoc. Sprawa
nadal si´ toczy i jak widzimy ma wiele ró˝-
nych aspektów, a osoby zabierajàce g∏os 
w obronie dobra nauczycieli operujà cz´sto
pó∏prawdami. Uczono mnie w szkole, ˝e
pó∏ prawdy nie jest prawdà, a mo˝e byç na-
wet fa∏szem. Prawda cz´sto obroni si´ sa-
ma. Czasem nie od razu, musi przebiç si´
przez gàszcz kombinacji. A na pewno nie
potrzebuje krzyków rodem z kiepskich ko-
medii, które jeden z radnych prezentuje 
z upodobaniem wszystkim podczas obrad
sesji.

- Uczestniczy  Pan równie˝ w pra-
cach Komisji Bezpieczeƒstwa...Czym
ona si´ obecnie zajmuje?

- Ostatnio zaj´liÊmy si´ problemem stra-

˝y po˝arnej. OSP powsta∏a w Babicach 
w 1916 roku, wtedy gmina by∏a gminà rol-
niczà, ludzie porzucali swe zaj´cia i na sy-
gna∏ alarmu przybiegali gasiç po˝ar. Teraz
zdarza si´ tak, ˝e nie zawsze wÊród tych,
którzy przybyli na akcj´ ktoÊ ma prawo jaz-
dy na samochód ci´˝arowy. Przyda∏oby si´
wyasygnowaç jakieÊ pieniàdze na przeszko-
lenie kierowców, przynajmniej po dwóch 
w Babicach i Borz´cinie. Ewentualnie mo˝e
warto wróciç do pomys∏u, odrzuconego
przez poprzednià Rad´, by zatrudniç kogoÊ
na etat. Na szcz´Êcie nie ma u nas zbyt wie-
lu powa˝nych po˝arów. Najcz´Êciej stra˝acy
wyje˝d˝ajà do wypadków czy zdarzeƒ na
drogach. OSP w Babicach funkcjonuje w
krajowym systemie ratowniczo - gaÊniczym. 

- Od dwóch tygodni jesteÊmy w UE,
jak ocenia Pan przysz∏oÊç gminy z po-
zycji samorzàdowca?

- Je˝eli chodzi o samorzàdy to Unia mo-
˝e przynieÊç tylko korzystne zmiany. Mo˝e
przyb´dzie biurokracji, ale gminy uzyskajà
mo˝liwoÊç otrzymania dodatkowych pieni´-
dzy z funduszy unijnych. B´dziemy mogli je
przeznaczyç na konieczne inwestycje. Wià-
˝emy z tym faktem du˝e nadzieje, bo cho-
cia˝ sytuacja finansowa nie jest obecnie z∏a,
jednak przyda∏oby si´ wi´cej funduszy na in-
westycje. Mo˝e w ten sposób w ciàgu naj-
bli˝szych kilku lat uda si´ dokoƒczyç kanali-
zacj´. Prywatnie nie zauwa˝y∏em ˝adnych
zmian, gdy obudzi∏em si´ 2 maja. Efekty
przejÊcia Polski do struktur unijnych b´dà
widoczne dopiero za kilka lat. Moim zda-
niem to, jak b´dzie nam w Unii zale˝y w du-
˝ej mierze od nas samych. ak.

Przychodzisz z niczym na ten Êwiat,
i odchodzàc nie bierzesz nic z sobà,
wi´c pozostaw pi´kny Êwiat,
taki jak by∏ przed Tobà.
Ziemia - jej surowców nie wyszarpuj,
Nieodnawialne jest jej bogactwo
I z tych s∏ów sobie nie ˝artuj.
Prawda to jest nie k∏amstwo!

Justyna Jab∏onowska IIId

W kwietniu szczególnà uwag´ poÊwi´-
camy w naszej szkole problemom ekologii.
23 kwietnia uczniowie klas pierwszych
wyposa˝eni w worki i r´kawice wyruszyli
na sprzàtanie Puszczy Kampinoskiej. Uro-
dzaj Êmieci jak co roku niestety dopisa∏...

Tydzieƒ póêniej-pod has∏em “Z przyrodà
na Ty, radoÊnie jest ˝yç” odby∏a si´ V edy-
cja Âwi´ta Dnia Ziemi.

Jak co roku zaanga˝owana w przygoto-
wania by∏a ca∏a spo∏ecznoÊç naszej szko∏y:
wychowawcy, uczniowie, a nawet nieoce-
nieni Panowie konserwatorzy (jako sekcja
techniczna).Ca∏oÊç re˝yserowa∏a i koordy-
nowa∏a Wanda WiÊniewska nauczycielka
biologii, przy wsparciu ko∏a teatralnego
pod opiekà Bogus∏awy Kuncewicz. Obie

Panie nie po raz pierwszy da∏y wyraz swo-
im zdolnoÊciom organizacyjnym i umiej´t-
noÊci pozyskania emocji m∏odzie˝y.

UroczystoÊç rozpoczà∏ krótki wyst´p
uczniowskiego zespo∏u El Condore zawià-
zanego specjalnie (i tylko) na t´ okazj´. W
taƒcu pe∏-
nym we-
rwy  na-
uczyciele
z trudem
r o z p o -
z n a w a l i
s w o j e
spokojne
uczenni-
ce. 
By∏ te˝
czas na
chwil´ re-
fleksji. W
p r o g r a -
m i e
o p r ó c z
utworów
uznanych
p o e t ó w

znalaz∏y si´ wiersze napisane przez gimna-
zjalistów (jeden z nich we wst´pie). 

W finale konkursu Wiedzy Ekologicznej
rywalizowa∏y ze sobà dwa zespo∏y. Zosta∏y
one wy∏onione we wczeÊniejszych elimina-

Z PRZYRODÑ NA TY wieÊci z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych

Chór ekologów z IIa pieÊnià w∏asnego autorstwa propaguje ide´ segregacji odpadów.

dokoƒczenie na str. 9
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XVII sesja Rady Gminy Stare Babi-
ce odby∏a si´ 29 kwietnia br. Uczest-
niczy∏o w niej 14 radnych ( w chwili
rozpocz´cia 13), co jak powiedzia∏
Przewodniczàcy Rady stanowi∏o qu-
orum, przy którym mo˝e obradowaç 
i podejmowaç uchwa∏y Rada Gminy.

Jednym z pierwszych punktów obrad
by∏o przedstawienie przez Przewodniczà-
cego Rady i Wójta informacji o dzia∏aniach
podejmowanych w okresie mi´dzysesyj-
nym. Na uwag´ zas∏ugujà m.in.: podpisa-
nie porozumienia z ZTM w sprawie zasad
funkcjonowania komunikacji, spotkanie
Wójta z przedstawicielami firmy Adampol,
która jest dzier˝awcà gruntów w Klaudy-
nie od firmy Kuhnwaldt Spedycja, podczas
którego omawiano uwarunkowania tech-
niczne ponownego uruchomienia dzia∏al-
noÊci gospodarczej na tym terenie. Wójt
wspólnie z prezesem EKO-BABIC i g∏ów-
nym technologiem oczyszczalni Êcieków
odbyli narad´ z dyrekcjà KPN poÊwi´conà
omówieniu warunków spustu wód poÊcie-
kowych po planowanej rozbudowie
oczyszczalni do rowu Z-6 ∏àczàcym si´ 
z kana∏em ¸asica. Odby∏o si´ tak˝e spo-
tkanie z Prezesem ZE-WT, podczas którego
omawiano rozbudow´ sieci Êredniego na-
pi´cia na terenie naszej gminy. Wójt zwo-
∏a∏ te˝ zebranie z so∏tysami i radnymi z re-
jonów gminy, gdzie majà byç zlokalizowa-
ne przepompownie i zbiorniki retencyjne
wód deszczowych odprowadzanych 
z drogi 580 i zwróci∏ si´ o zaanga˝owanie
w spraw´ pozyskania gruntów na lokaliza-
cj´ tych urzàdzeƒ.

Kolejnym punktem obrad by∏o podj´-
cie uchwa∏y w sprawie najmu zabudowa-
nej nieruchomoÊci - OÊrodka Zdrowia 
w Starych Babicach, która stanowi w∏a-
snoÊç gminy. Przed∏u˝ono w ten sposób
umow´ ze spó∏kà cywilnà JUMAMED. Na-
st´pnym punktem obrad by∏o sprawozda-
nie z dzia∏alnoÊci Gminnego OÊrodka Po-
mocy Spo∏ecznej za rok 2003 przedsta-
wione przez  dotychczasowego kierowni-
ka Krystyn´ Trojak, która z dniem 1 kwiet-
nia br. przesz∏a na emerytur´. 

Nast´pnie radni podj´li uchwa∏y 
w sprawie zmian w bud˝ecie gminy w ro-
ku 2004. Autopoprawka wniesiona przez
Wójta dotyczy∏a dotacji przyznanej przez
Wojewod´ w dziale Pomoc Spo∏eczna

oraz sk∏adki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczeƒ spo∏ecznych 
w ∏àcznej kwocie 7.000 z∏. 

Nast´pnie radni zaj´li si´ rozpatrze-
niem sprawozdania z wykonania bud˝etu
gminy za rok 2003, które wczeÊniej rozpa-
trywa∏y wszystkie Komisje Rady Gminy,
wydajàc pozytywne opinie. 

Wójt odczyta∏ opini´ Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wyko-
nania bud˝etu gminy w 2003 r., w której
napisano, ˝e informacje zawarte w spra-
wozdaniu z punktu widzenia prawa nie
budzà zastrze˝eƒ i stàd pozytywna opinia
Izby. 

Po zapoznaniu si´ z tymi dokumenta-
mi radni podj´li uchwa∏´  w sprawie przy-
j´cia sprawozdania z wykonania bud˝etu
Gminy oraz udzielenia Wójtowi absoluto-
rium za 2003 rok, przy 13 g∏osach  “za”
i 1 g∏osie “przeciwnym” .

Kolejnym punktem by∏o podj´cie
uchwa∏y w sprawie zasad u˝ywania herbu
gminy Stare Babice. Radna Lucyna Molak
zaproponowa∏a, aby w uchwale zastàpiç
tytu∏ “Gazeta Babicka” okreÊleniem “prasa
lokalna”, poniewa˝ “Gazeta Babicka” mo-
˝e zmieniç nazw´. Jest to dla nas sprawa
zupe∏nie niezrozumia∏a, gdy˝ nasza gaze-
ta ukazuje si´ od 1990 roku pod tym tytu-
∏em i jak dotàd nie zamierzamy zmieniaç
nazwy. Przewodniczàca Komisji OÊwiaty
poinformowa∏a, ˝e podczas dyskusji  usta-
lono, ˝e obecny tytu∏ b´dzie w∏aÊciwy dla
gazety gminnej.  

Goràcà dyskusj´ wÊród radnych i goÊci
wywo∏a∏o podj´cie uchwa∏y w sprawie za-
twierdzenia taryfy za dostarczanie wody 
i odprowadzanie Êcieków w gminie Stare
Babice na okres od 1 czerwca 2004 r. do
31 maja 2005 r.

Wójt omawiajàc projekt uchwa∏y
zwróci∏ uwag´ m.in. na to, ˝e dotychcza-
sowe taryfy nie odzwierciedla∏y minimal-
nych kosztów niezb´dnych do dystrybucji
wody, jakie ponosi∏o przedsi´biorstwo
Eko-Babice. Wymogiem prawa jest za-
twierdzenie takich taryf, by zapewniç
przedsi´biorstwu zwrot poniesionych
kosztów niezb´dnych do funkcjonowania.
Z wykonanych wyliczeƒ wynika, ˝e pod-
wy˝ka niesie ze sobà obcià˝enie dla
mieszkaƒca w wysokoÊci Êrednio 81 gro-
szy miesi´cznie.  

Kolejnym punktem obrad by∏o podj´-
cie uchwa∏y w sprawie nabycia dodatko-
wych udzia∏ów w 

“
EKO-PARTNERS” Sp. 

z o.o., której zadaniem mia∏o byç prowa-
dzenie segregacji odpadów sta∏ych na te-
renie przemys∏owym w Klaudynie. Z chwi-
là nabycia udzia∏ów Gmina sta∏aby si´ jed-
noosobowym w∏aÊcicielem . 

Jak zazwyczaj, najwi´cej emocji
wzbudzi∏ ostatni punkt obrad: wolne
wnioski i informacje. Jednym z porusza-
nych tematów by∏a sprawa sprzeda˝y
domków zajmowanych przez emerytowa-
nych nauczycieli. 

Na wniosek radnego Chudeckiego
Wójt przedstawi∏ wyniki konkursu ofert:
na realizacj´ zadania z zakresu pomocy
spo∏ecznej - pomoc dzieciom niepe∏no-
sprawnym i ich rodzinom, na realizacj´ za-
daƒ publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - szkolenie
sportowe dzieci i m∏odzie˝ oraz organiza-
cja imprez sportowych  i rekreacyjnych 
o charakterze masowym oraz na realizacj´
zadaƒ publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury i sztuki. 

Zaskakujàca dla s∏uchaczy mog∏a byç
ostra krytyka, jakiej przez goÊci sesji pod-
dani zostali  radni i Wójt. Zdaniem  J. Do-
brzyƒskiej mieszkaƒcy podczas sesji nie sà
reprezentowani przez radnych, je˝eli nie
otrzymujàc odpowiedzi na pytania podej-
mujà uchwa∏´, chcia∏aby te˝, aby Wójt
przygotowywa∏ si´ do tematów wchodzà-
cych pod obrady Rady i na sali byli obecni
urz´dnicy.

Pan Dobrzyƒski  w swym burzliwym
wystàpieniu powiedzia∏ m.in. ˝e Wójt
uwa˝a radnych  “za takich, którzy nic nie
rozumiejà”, i sta∏o si´ tak, ˝e Wójt obecnie
jest zwierzchnikiem Rady a powinno byç
odwrotnie. Jego zdaniem w pracach Rady
nale˝y pos∏ugiwaç si´ interpretacjà radcy
prawnego oraz prawnika niezale˝nego.  

W pewnym momencie obrady rady
gminy przeistoczy∏y si´ w swoistà aren´
walk s∏ownych,  wÊród których  wiele by∏o
obraêliwych i niecenzuralnych. Nic zatem
dziwnego, ˝e kilku radnych w geÊcie pro-
testu opuÊci∏o sal´ obrad. XVII Sesja RG
zakoƒczy∏a si´ oko∏o godz. 19: 30. 

Z SESJI RADY GMINY

Urzàd Gminy Stare Babice, Zepó∏ ds. Promocji Zdrowia, Gminna Komisja Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych
i OÊrodek Rehabilitacyjno  - Terapeutyczny zapraszajà na

Rodzinny Integracyjny Dzieƒ Dziecka, który odb´dzie si´ 29 maja br. w Bliznem Jasiƒskiego, ul. Kopernika 10, 
w godz. 14.00 - 18.00. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, m.in. dmuchane zamki, przeja˝d˝ki kucykami, 

ognisko, gry i zabawy sportowe, konkursy, loteri´ fantowà, znakowanie rowerów. Przewidziany jest równie˝ wyst´p
zespo∏u Paƒstwa D˝yga, pokazy cyrkowe, konkurs “Bezpieczeƒstwo dzieci w bezpiecznej gmninie” przygotowany

przez policj´, wyst´py taneczne, konkurs integracyjny i taniec osób niepe∏nosprawnych na wózkach. 
Serdecznie zapraszamy!
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Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

Pod koniec kwietnia br. grupa
mieszkaƒców naszej gminy uda∏a si´
na Pielgrzymk´ do W∏och. Kilku-
dniowy wyjazd autokarem zorgani-
zowany przez ks. pra∏ata Jana Szub-
k´ dostarczy∏ wielu osobom nieza-
pomnianych wra˝eƒ, a mo˝liwoÊç
zobaczenia z bliska Ojca Âwi´tego
stanowi∏a silne i wzruszajàce prze-
˝ycie.

Pielgrzymi wyru-
szyli 23 kwietnia o 6
rano, tu˝ po Mszy
Âwi´tej i b∏ogos∏a-
wieƒstwie. W ciàgu 9
dni odwiedzili Wene-

cj´, San Giovanni Rotondo, Loretto,
Monte Cassino, Rzym, Asy˝ , Padw´ i San
Marino. Mile wspominajà pi´knà, ma-
lowniczà tras´ przez Alpy austriackie 
i w∏oskie. Pogoda przewa˝nie dopisywa-
∏a, choç  prze˝yli tak˝e po drodze nawa∏-
nic´ deszczu, burz´, a silny wiatr w Ri-
mini uniemo˝liwia∏ nawet niektórym
wejÊcie do Hotelu.

Wielkim prze˝yciem by∏o zwiedzanie
San Gioovanni Rotondo, w którym ˝y∏
franciszkanin, dziÊ ju˝ Êwi´ty Ojciec Pio.
Niektórzy twierdzà, ˝e w tym miejscu
wprost odczuwali jego obecnoÊç. Wra-
˝enie to spot´gowa∏y równie˝ pamiàtki

po nim eksponowane w gablotach.
Wzruszajàcym momentem by∏o dotarcie
do Monte Cassino i Msza Âwi´ta na
cmentarzu wojskowym. Wzgórze wznosi
si´ na wysokoÊç 500 m n.p.m. i ma bar-
dzo strome zbocza. Autobus wje˝d˝ajàc
na gór´ nie ma miejsca, by minàç si´ 
z drugim pojazdem. Dopiero widzàc
Monte Cassino docenia si´ wysi∏ek i ofia-
r´ naszych ˝o∏nierzy, których 900 pozo-

sta∏o tu na za-

w s z e ,
a oko∏o 3 tysi´cy zosta∏o rannych.
Niezapomnianym wydarzeniem dla na-
szych pielgrzymów by∏a Êrodowa au-
diencja generalna i spotkanie z Ojcem
Âwi´tym.
- ByliÊmy w pierwszym rz´dzie, a Papie˝

przejecha∏ tu˝ obok i pozdrowi∏ r´kà na-
szà grup´ - wspominajà Panie Teresa 
i Gra˝yna. - Gdy pielgrzymk´ ze Starych
Babic zapowiedziano przez g∏oÊniki, 
w odpowiedzi zaintonowaliÊmy pieÊƒ

“Sto lat”, a inne grupy polskie, które
przyby∏y równie˝ tego dnia do Watyka-
nu, do∏àczy∏y do nas.- To by∏o wspania∏e

uczucie, nigdy go nie zapomnimy - po-
wiedzia∏y.

Pe∏ni wra˝eƒ pielgrzymi powrócili do
hotelu w Lavinio, nad Morzem Tyreƒ-
skim, humory dopisywa∏y, a iloÊç cudow-
nych prze˝yç nie pozwala∏a zasnàç do
póênej nocy. Ci, którzy wybrali si´ tego
dnia na wieczorny spacer zobaczyli nie-
zwyk∏à aureol´ Êwietlnà wokó∏ Ksi´˝yca.
Podobna by∏a i w Polsce podczas ostat-
niej papieskiej pielgrzymki...

Wyjazd obfitowa∏ we wspania∏e
niespodzianki,  jakà by∏o np. zwie-
dzanie ogrodów papieskich. Jako

jedni z nielicznych nasi podró˝nicy mieli
s∏uchawki na uszach podczas zwiedzania
Rzymu- przewodniczka by∏a zatem do-
skonale s∏yszana przez wszystkich, nada-
jàc przez malutkà krótkofalówk´. Wspa-
nia∏a atmosfera i zwiedzanie w zaprzy-
jaênionej grupie spot´gowa∏y niezwyk∏e
wra˝enia. Pielgrzymi dzi´kujà ks. pra∏a-
towi Janowi Szubce za zorganizowanie
tego niezapomnianego wyjazdu.

Opowiada∏y Teresa Racka
i Gra˝yna Màkosa

Notowa∏  ¸ada
Fot. Ostrowski

NASI W WATYKANIE I ...
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Gdy zadzwoni∏am do furtki podbieg∏a
do mnie kilkuletnia dziewczynka, bez
s∏owa wzi´∏a za r´k´ i poprowadzi∏a 
w kierunku domu. Marta M. ze Starych
Babic kilka miesi´cy temu sta∏a si´ zna-
na w ca∏ej Polsce. Wtedy bowiem me-
dia przeÊciga∏y si´ w informowaniu 
o jej losie, w oskar˝eniach pod adre-
sem rodziców, którzy mieli si´ nad nià
zn´caç. Rodzice zostali aresztowani,
Marta trafi∏a do szpitala i sprawa przy-
cich∏a. Jak si´ okaza∏o, nie wszystkie
podawane przez media informacje by-
∏y prawdziwe, pisaliÊmy o tym 
w nr 11/2003 GB.

Marta przesta∏a byç obiektem zaintere-
sowania, ale nadal potrzebowa∏a pomocy.
Na szcz´Êcie jej losem zainteresowa∏o si´
wiele osób. To dzi´ki nim uda∏o si´ dziew-
czynk´ zabraç ze szpitala i przywróciç rodzi-
nie. ObserwowaliÊmy t´ walk´, w którà
obok wielu autorytetów Êwiata polityki i kul-
tury, zaanga˝owa∏a si´ równie˝ Z-ca wójta
Jolanta St´pniak.   

Teraz Marta wi´kszoÊç dnia sp´dza na
zaj´ciach w Warszawie i w Bliznem Jasiƒ-
skiego, póêniej jest w domu. Gdy jà odwie-
dziliÊmy kilka dni temu, Marta weso∏o przy-
wita∏a nas przy furtce i przez d∏u˝szà chwi-
l´ nie odst´powa∏a na krok. Jej rodzice ˝ar-
towali, ˝e staliÊmy si´ przyjació∏mi rodziny,
gdy˝ Marta nas zaakceptowa∏a. Chocia˝
dziewczynka nie mówi, jednak zauwa˝yli-
Êmy, ˝e szuka kontaktu z ludêmi. Niestety,
rozsadza jà tak˝e energia i ju˝ po chwili wy-
bra∏a zabaw´ z pieskiem na podwórku. 

Mówià jej oczy

- Doskonale znamy naszà Martusi´, nie
mówi, ale mówià jej oczy - powiedzia∏a ma-
ma dziewczynki- Ma∏gorzata M.-  Doskona-
le jà rozumiemy, ka˝dy jej uÊmiech, grymas
twarzy rozpoznajemy natychmiast. Wiemy,
co si´ z nià dzieje, co za chwil´ zrobi. Jest
bardzo ruchliwa, ciekawa wszystkiego, nie
potrafi jednak przewidzieç konsekwencji
swych dzia∏aƒ, ale od tego jesteÊmy my do-
roÊli, by nad nià czuwaç i za nià myÊleç.  

Dzieƒ naszych odwiedzin by∏ drugim
dniem pobytu Marty na zaj´ciach w OÊrod-
ku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wycho-
wawczym w Warszawie, gdzie jest obj´ta
kompleksowà opiekà. Koszt dowo˝enia
Marty ponosi Urzàd Gminy. Miejsce czeka∏o
na nià od grudnia ub.r., jednak co chwila
zmienia∏ si´ termin rozpocz´cia jej zaj´ç,
gdy˝ sàd zmienia∏ swe decyzje, zwleka∏ 
z wydaniem ostatecznego orzeczenia. 
W tym czasie dziecko przebywa∏o w szpitalu. 

Przed zaj´ciami w Warszawie Marta
przebywa∏a kilkanaÊcie dni w domu.  Moni-
ka Chrzanowska, dyr. oÊrodka  zdecydowa-

∏a, ˝e  Marta potrzebuje przede wszystkim
nawiàzaç kontakt z rodzinà i odpoczàç od
szpitala.

Nie mam oczekiwaƒ, tylko nadziej´

RozmawialiÊmy z psychologiem, który
zada∏ mi m.in. pytanie - czego ja oczekuj´
od dziecka? - mówi ojciec Marty. W tym
momencie wiedzia∏em, ̋ e nie mamy o czym
rozmawiaç. Ja nie mam przecie˝ ˝adnych
oczekiwaƒ, mam tylko nadziej´. 

- Wierzymy w to, ˝e Mart´ uda si´ zre-
habilitowaç - dodaje pani Ma∏gorzata.-
Mo˝e to dziwnie zabrzmi, ale my nadal nie
wierzymy, ˝e ona jest chora. 

Dziewczynka chodzi na zaj´cia do
OÊrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego
w Bliznem Jasiƒskiego. Przebywa tam pod
opiekà logopedy, psychologa, ma muzyko-
terapi´ i wkrótce hipoterapi´. Rodzice przy-
znajà, ˝e Marta jest szcz´Êliwa na zaj´ciach,
nie chce z nich wychodziç, raz przyjecha∏a
nawet w czyichÊ kapciach. 

Sàd wycofuje si´ z w∏asnych decyzji?

Dziecko jest obecnie pod opiekà specja-
listów, po zaj´ciach wraca do rodziców 
i braci, z którymi jest bardzo zwiàzane emo-
cjonalnie. Nie wiadomo jednak, jak potoczy-
∏yby si´ losy Marty, gdyby nie determinacja
kilku osób, które walczy∏y o przywrócenie
dziecka rodzinie i umo˝liwienie w∏aÊciwego
leczenia. WÊród nich byli m.in. rzecznik
praw dziecka, przewodniczàca sejmowej
komisji sprawiedliwoÊci i obrony praw cz∏o-
wieka, pracownicy Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, senator ¸opatkowa z fun-
dacji “Dziecko”, pe∏nomocnicy paƒstwa 
M. i z-ca wójta. Ludzie ci spotykali si´ wie-
lokrotnie i dyskutowali, co zrobiç, by pomóc
Marcie wróciç ze szpitala do rodziny, a nie
do domu opieki spo∏ecznej. A sprawa nie
by∏a ∏atwa, gdy˝ sàd wydawa∏ si´ byç naj-
mniej zainteresowany dobrem dziecka. Cz´-
sto zdarza∏o si´, ˝e wycofywa∏ si´ z w∏a-
snych decyzji, m.in. w ustnej rozmowie s´-
dzia i kurator zgodzili si´ na udzielenie Mar-
cie urlopu na czas Êwiàt Bo˝ego Narodze-
nia, by póêniej zapomnieç o sprawie. Zak∏ó-
cony by∏ równie˝ przep∏yw informacji
zwrotnych od sàdu do np. wnioskujàcego
w sprawie zabrania Marty ze szpitala PCPR.
TrudnoÊci w kontaktach z sàdem mia∏o te˝
Biuro Rzecznika Praw Dziecka, któremu
ustawowo przys∏uguje prawo do uzyskania
wymaganych informacji. Pracownicy Biura
nie mieli wglàdu do dokumentów, nie uzy-
skiwali odpowiedzi na zapytania, udzielano
im niepe∏nych informacji. Wszystkie zaanga-
˝owane strony zgodnie wnioskowa∏y 
o przywrócenie Marty rodzicom i umiesz-

czenie jej w oÊrodku pó∏otwartym. W tym
czasie Ma∏gorzata M.  w uzgodnieniu 
z PCPR nawiàza∏a kontakt z Poradnià Peda-
gogiczno - Psychologicznà w Bliznem Jasiƒ-
skiego.  Zobowiàza∏a si´ te˝ do sta∏ej wspó∏-
pracy z Centrum i GOPS w St. Babicach w
celu zapewnienia Marcie w∏aÊciwej opieki 
i stymulacji rozwoju.

Pomog∏y nam W∏adze Gminy

- Gdy tylko pozna∏am Panià z-c´ Wójta
wiedzia∏am, ̋ e ta kobieta chce nam pomóc.
Podczas pierwszej naszej rozmowy intuicyj-
nie jej zaufa∏am.  

I nie zawiod∏am si´. Dzi´ki niej uros∏y mi
skrzyd∏a, odzyska∏am nadziej´, by∏am pew-
na, ˝e zrobi wszystko co b´dzie mog∏a, nie
odwróci si´ i nie wycofa, jak to zrobi∏o wie-
le innych osób. Dzi´ki jej zaanga˝owaniu 
i wytrwa∏oÊci uda∏o nam si´ wyciàgnàç Mar-
t´ ze szpitala. Mog∏am do niej pójÊç z ka˝-
dym problemem i porozmawiaç. I tak jest
równie˝ dzisiaj. To wi´cej ni˝ jakakolwiek
pomoc finansowa. 
Dzi´ki ∏aƒcuszkowi takich ludzi jak Pani Jo-
lanta St´pniak pozostaliÊmy rodzinà. Nie je-
steÊmy ju˝ zdani wy∏àcznie na siebie. 

Czy mog´ myç w∏asne dziecko?!

- Jakà córkà jest Marta? -Jest wspania-
∏ym dzieckiem - szybko odpowiada ojciec. -
Brakuje mi troch´ dawnej ufnej Marty, która
cz´sto przytula∏a si´ do mnie. Jeszcze jest
zdystansowana, ale powoli dochodzi do sie-
bie. Sta∏a si´ bardziej uparta. Niestety 
w szpitalu cz´sto by∏a sama. Gdy po wyjÊciu
z aresztu odwiedzaliÊmy Mart´ w szpitalu,
nie mieliÊmy pozwolenia, by zabraç jà na
spacer chocia˝ poza oddzia∏. Zmieni∏y si´
te˝ nasze codzienne czynnoÊci. Marta, gdy
chce siusiu, zawsze mnie wo∏a, lubi gdy ktoÊ
jest obok- mo˝e czuje si´ bezpieczniejsza.
KiedyÊ to by∏o normalne, ˝e jà jak ka˝dy oj-
ciec rozbiera∏em, my∏em, pomaga∏em si´
za∏atwiç, ale teraz si´ boj´, ˝eby ktoÊ nie
oskar˝y∏ mnie o pedofili´. Gdy wieziono
mnie skutego z Pruszkowa do Warszawy,
us∏ysza∏em w radio Zet, ˝e ojciec z synem
wykorzystywali seksualnie umys∏owo chorà
córk´. Nie skojarzy∏em, ˝e to mia∏o byç 
o mnie! Powiedziano wtedy “Martynka” -
dziennikarze nawet nie znali imienia mojej
córki... 

Marta w szpitalu wyçwiczy∏a wiele na-
wyków, m.in. punktualnie o 19.00 przycho-
dzi do ∏azienki, rozbiera si´ i czeka na kàpiel,
niewa˝ne, co wczeÊniej robi∏a. Jakby na po-
twierdzenie tych s∏ów, dziewczynka przybie-
g∏a z podwórka, gdzie zostawi∏a kole˝ank´
i do po∏owy rozebrana stan´∏a przed ∏azien-
kà, wymownie domagajàc si´ kàpieli. 

MARTA JEST JU˚ W DOMU...

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU
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Prze˝yliÊmy horror nienawiÊci

- Czy pami´ta Pani ten dzieƒ, gdy za-
brano dziecko? - To by∏a dla nas tragedia,
najlepiej pami´tajà to ch∏opcy, którzy byli
przy tym, jak kurator i policja zabrali Martu-
si´.

Tego dnia, gdy zabrano m´˝a, panowa∏
spokój, chocia˝ telewizja nag∏aÊnia∏a spra-
w´. Prawdziwe piek∏o rozp´ta∏o si´ na dru-
gi dzieƒ. Dziennikarze skakali przez p∏ot,
wchodzili na dach, czaili si´ przy p∏ocie, ˝e-
by tylko zrobiç zdj´cia. Moja matka wzywa-
∏a policj´, ale ta nie garn´∏a si´, ˝eby prze-
goniç intruzów.  

Gdy policja mnie zabiera∏a, stwierdzo-
no, ˝e by∏em agresywny - wspomina Marek
M.- Jeden z policjantów ze mnà rozmawia∏,
reszta sta∏a z boku. Kazano mi zabraç do-
wód osobisty. Gdy zapyta∏em o co chodzi,
us∏ysza∏em “dowie si´ pan wszystkiego na
komendzie”. Policjanci obiecali, ˝e powie-
dzà ˝onie kiedy wróc´. Okaza∏o si´, ˝e nic
nie powiedzieli. Chcia∏em si´ przebraç, bo
by∏em w roboczym ubraniu. Ale to nie zna-
czy, ˝e wczeÊniej pracowa∏em. Raczej uda-
wa∏em, ˝e coÊ robi´, bo nie nadawa∏em si´
zupe∏nie do roboty. Nie rozmawialiÊmy 
w ogóle ze sobà, ˝ona by∏a w domu, ja po-
szed∏em do warsztatu, bo tam by∏ spokój.
Pod eskortà poszed∏em si´ przebraç. W tym
czasie do domu wróci∏ Tomek. Przed furtkà
jeden z policjantów zaku∏ mnie w kajdany, a
r´ce przykry∏ mi swetrem, który mia∏em za-
rzucony na ramieniu. Chcia∏ w ten sposób
zaoszcz´dziç tego widoku dzieciom. Poli-
cjanci zachowywali si´ wobec mnie spokoj-
nie. Na komendzie jeden powiedzia∏ do
drugiego, ˝e nie mo˝e odejÊç-  “musz´ go
pilnowaç” . Na to drugi “ to przykuj go do
kaloryfera”. Traktowali mnie przedmiotowo.
Kazali mi coÊ podpisaç, by∏em tak zdener-
wowany, ˝e nawet nie wiedzia∏em, co pod-
pisuj´, pewnie bym podpisa∏ nawet wyrok
Êmierci na siebie. Zosta∏em przewieziony do
aresztu policyjnego na ul. Pirenejskà. Nie
mog´ narzekaç na traktowanie, jedynie gdy

przysz∏y ch∏odniejsze noce,  marz∏em 
w ciemnej celi, gdzie ˝arówka ledwo co si´
˝arzy.

Czy  widzia∏a si´ Pani  z dzieçmi?

Wbrew obietnicy policjanci nie pozwoli-
li dzieciom do mnie podejÊç. Nawet gdy
mnie wyprowadzano z budynku, a dzieci
sta∏y przy drzwiach to kazano im odejÊç. Po-
licjanci zachowali si´ arogancko. Przed wy-
jazdem do Pruszkowa zdà˝y∏am im tylko
powiedzieç dwa zdania “jesteÊcie braçmi 
i macie byç razem, bez wzgl´du na to co
b´dzie z nami” pomi´tajcie, ˝e “ macie tat´
i nie mo˝ecie o nim zapomnieç”. Zobaczy-
∏am je dopiero po trzech tygodniach, kiedy
odwiedzi∏y mnie w areszcie. Potem d∏ugo
by∏a cisza. Przed samym wyjÊciem dosta∏am
w nagrod´ za dobre sprawowanie o godzi-
n´ d∏u˝sze widzenie.  Otrzymywa∏am te˝
korespondencj´, dowiedzia∏am si´ jednak
póêniej, ˝e nie wszystko do mnie dotar∏o.
Dzi´ki tym listom nie za∏ama∏am si´. Rodzi-
na ocala∏a dzi´ki dzieciom, które nigdy si´
od nas nie odwróci∏y. Przebywa∏am w aresz-
cie na Grochowie, na tzw. Kamczatce. 

Napi´tnowani...

Po powrocie z aresztu Markowi i Ma∏go-
rzacie nie by∏o ∏atwo.
- Trudno mi nawet nazwaç zachowanie sà-
siada, który zaczepi∏ naszego syna i zapyta∏
“a to ju˝ kryminaliÊci wyszli ?”, a jego dziec-
ko powiedzia∏o do Szymka “ twoja matka to
k.....” - wspomina Marek.- Jednak w na-
szym nieszcz´Êciu nie zostaliÊmy sami. Oka-
za∏o si´, ˝e rodziny, z którymi utrzymywali-
Êmy kontakty przed aresztowaniem, nie od-
wróci∏y si´ od nas i dzieci. Mo˝na ró˝nie
oceniaç nasze zachowanie, ale przecie˝
dzieci nie sà niczemu winne. 
-Powoli dochodz´ do siebie, co zauwa˝yli
nawet koledzy w pracy. Zawsze by∏em we-
so∏ym cz∏owiekiem, lubi∏em du˝o i g∏oÊno
mówiç. Po tych wszystkich przejÊciach za-

mknà∏em si´ w sobie. Dobrze si´ czuj´, gdy
jestem w Warszawie, tam gdzie nikt mnie
nie zna. W Babicach wstydz´ si´ przecho-
dziç przez podwórko, gdy jedzie autobus.
Wydaje mi si´, ˝e wszyscy patrzà na mnie
jak na zbrodniarza. Nie wiem, kiedy si´ 
z tym uporam. Nie chodz´ te˝ do sklepów.
Prze∏ama∏em si´ ˝eby pójÊç do OÊrodka
Zdrowia, to by∏o poÊwi´cenie dla Marty. 
- Ja robi´ cz´sto zakupy w sklepie “Zefirek”
i chodz´ tam z przyjemnoÊcià, tak samo jak
kilka miesi´cy wczeÊniej - doda∏a Ma∏gorza-
ta M.

Paƒstwo M. przyznajà, ˝e nie by∏o im ∏a-
two w ̋ yciu. Ma∏gorzata musia∏a iÊç do pra-
cy, gdy˝ pensja Marka nie wystarcza∏a na
utrzymanie rodziny. Nie mia∏a zatem zbyt
wiele czasu, by zajàç si´ domem i dzieçmi.
A poza tym ciàgle przeÊladowa∏y ich choro-
by.

- Nawet nie opowiada∏em o sobie 
w pracy, bo koledzy mi nie wierzyli, ˝e cià-
gle mamy jakieÊ problemy. Gdy mówi∏em,
˝e dziecko mam w szpitalu, pytali tylko -
które? Najpierw ja by∏em przez pó∏ roku na
zwolnieniu, jeszcze nie zdà˝yli zdjàç mi gip-
su, a Mariusz trafi∏ do szpitala z pora˝eniem
rdzenia kr´gowego. By∏ sparali˝owany i jeê-
dzi∏ na wózku. Le˝eliÊmy w jednym szpitalu,
na tym samym pi´trze, ale w ró˝nych skrzy-
d∏ach. Wkrótce do szpitala trafi∏ Szymon,
który zosta∏ napadni´ty i pobity w Warsza-
wie. Problemy ze zdrowiem mia∏a te˝ ˝ona,
jej ojciec przeszed∏ trzy operacje na raka
p∏uc z przerzutami i wymaga∏ ciàg∏ej opieki. 
Wreszcie przesta∏em mówiç o tym, bo si´
wstydzi∏em. Nie opowiada∏em te˝ o choro-
bie Marty.

Rodzice Marty wkrótce stanà przed
sàdem. Prokuratura po siedmiu miesià-
cach Êledztwa postawi∏a im zarzut zn´-
cania si´ nad dzieckiem i pozbawienia
go wolnoÊci. Grozi za to do 10 lat wi´-
zienia. Prokurator prawdopodobnie
wystàpi o kar´ w zawieszeniu. 

Aneta Ko∏aczyƒska  

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

cjach spoÊród 26 ubiegajàcych si´
uczniów.  Dru˝yny wykaza∏y si´ wszech-
stronnà wiedzà o: sposobach utylizacji od-
padów, aktualnych zagro˝eniach cywiliza-
cyjnych, substancjach trujàcych. W szla-
chetnej rywalizacji wygra∏a dru˝yna Eko-
ludków przed Kampinoskami. W nagrod´
za wysi∏ek  zwyci´zcy i pokonani otrzyma-
li ˝ywe roÊliny (!) ufundowane przez naszà
Rad´ Rodziców. Dzi´kujemy!

Ostatecznym sprawdzianem dojrza∏oÊci
ekologicznej finalistów b´dzie jednak
opieka nad roÊlinami i powodzenie w ich
uprawie.

Nast´pnie ka˝da z klas przygotowa∏a
prezentacj´ na temat aktualnych proble-
mów cywilizacyjnych Pomys∏y przedsta-
wieƒ, choç z∏àczone wspólnym tematem,
by∏y ró˝norodne. Zosta∏y entuzjastycznie
przyj´te przez zgromadzonà publicznoÊç.
Wys∏uchaliÊmy autorskich piosenek 

“
z tek-

stem”, obejrzeliÊmy popis raperów wal-
czàcych o prawo do ˝ycia w czystym Êro-
dowisku, oraz wymowne minispektakle
oparte na samodzielnie przygotowanych
scenariuszach.

Dowcip, ˝ywio∏owoÊç, entuzjazm z ja-
kim m∏odzie˝ prezentowa∏a swoje doko-
nania da∏y mo˝liwoÊç  nauczycielom ujrze-

nia  uczniów w nowych rolach. Jednym
s∏owem Wychowawcy i ich podopieczni
spisali si´ na medal! 

Du˝y stopieƒ zaanga˝owania m∏odzie˝y
Êwiadczy∏ o uto˝samieniu si´ z prezento-
wanymi treÊciami. Budzi to nadziej´, i˝ za-
mierzony cel zosta∏ osiàgni´ty, a konse-
kwencje tej barwnej zabawy zaowocujà
tak˝e w  przysz∏oÊci. “Czym skorupka za
m∏odu nasiàknie, tym na staroÊç tràci”. 

Ewa Jastrzàb
Wicedyrektor I Gminnego Gimnazjum

w Koczargach Starych

Z PRZYRODÑ NA TY wieÊci z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych

dokoƒczenie ze str. 5
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Â W I ¢ T O  
5 maja br. min´∏o 158 lat od chwili urodzin naszeg

jest patronem Szko∏y Podstawowej w Starych Babicach
go rocznic´ i Âwi´to Szko∏y.

G∏ównym motywem uroczystoÊci by∏y podró˝e Patr
p´, prezentujàc kultur´ i obyczaje ró˝nych narodów. 
smakoszy- regionalnych potraw  (niekiedy bardzo wys

Klasy czwarte wybra∏y si´ w rejs okr´tem flagowym
marynarskich, Êpiewa∏y szanty, przesy∏a∏y wiadomoÊci
narzy. Pozna∏y te˝ “Legend´ ˝eglarskà” Henryka Sien
przysta∏o na Szko∏´ Sienkiewiczowskà, nie mog∏o zabr

Klasy V uda∏y si´ na Czarny Làd. Wraz z bohaterami
i afrykaƒskie wioski. Najwi´kszym powodzeniem cieszy
tamach w wykonaniu szamanów. Grupy etnografów 
Êwi´conego bohaterom powieÊci i ˝yciu mieszków Afr

Najstarsi uczniowie szko∏y pomagali w przygotowan
konkursów literackich i plastycznych og∏oszonych prze
ponad dwieÊcie ).

Tego dnia tak˝e przedstawiciele Samorzàdu Uczniow
bie Henryka Sienkiewicza w podziemiach Katedry Wars

W imieniu nauczycieli serdecznie dzi´kuj´ wszystk
uroczystoÊci.

Henryk Sienkiewicz jest jednym z najwybitniejszych pisarzy
polskich, cieszàcym si´ od ponad 100 lat du˝à poczytnoÊcià. 
Urodzi∏ si´ 5 maja 1846 r. w zubo˝a∏ej rodzinie szlacheckiej na
Podlasiu (w Woli Okrzeskiej pod ¸ukowem), ch∏opi´ce lata
sp´dzi∏ na wsi, obserwujàc z bliska ˝ycie ludu, którego niedo-
le przedstawi∏ w swych wczesnych utworach. Dzia∏alnoÊç lite-
rackà rozpoczà∏ ju˝ w wieku 21 lat piszàc krytyki literackie, fe-
lietony na aktualne tematy i nowele. Zarówno Êwietna forma
tych krótkich opowiadaƒ, jak i zawarta w nich myÊl post´po-
wa i patriotyczna zjedna∏y m∏odemu pisarzowi wielki rozg∏os.
Po podró˝y do Ameryki talent Sienkiewicza osiàgnà∏ pe∏ni´
rozwoju: w latach 1883-1888 ukaza∏a si´ Trylogia. Ten wielki
cykl powieÊci historycznych wywar∏ olbrzymi wp∏yw na spo-
∏eczeƒstwo i przyniós∏ pisarzowi wielkà s∏aw´. Nast´pne po-
wieÊci: “Quo vadis” (1896) i “Krzy˝acy” (1900) ugruntowa∏y
jego pozycj´ wÊród pisarzy europejskich. Do Êwiatowego roz-
g∏osu Sienkiewicza przyczyni∏a si´ równie˝ Nagroda Nobla,
przyznana mu za “Quo vadis” w roku 1905. Jeszcze wczeÊniej
nagrodzi∏ pisarza naród polski. W roku 1900, na trzydziesto-
lecie jego pracy literackiej, spo∏eczeƒstwo ofiarowa∏o mu ja-
ko dar narodowy - majàtek Obl´gorek (gdzie obecnie mieÊci
si´  Muzeum Sienkiewiczowskie). Owocem w´drówki po Egip-
cie i innych terenach Afryki wschodniej sta∏a si´ powieÊç 

“W pustyni i w puszczy” (1911), której kolejnà ekranizacj´ mo-
˝emy aktualnie oglàdaç w telewizji . Pisarz zmar∏ 15 listopada
1916 roku, spoczywa w podziemiach katedry warszawskiej.
Szko∏a Podstawowa w St. Babicach nosi imi´ H. Sienkiewicza od
6 lat. Czynnie uczestniczy w spotkaniach szkó∏ sienkiewiczow-
skich, a jest ich oko∏o 200 w ca∏ym kraju. Wspó∏pracuje tak˝e 
z Towarzystwem Sienkiewiczowskim z siedzibà w Lublinie. m∏.
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 S Z K O ¸ Y
go wielkiego Noblisty - Henryka Sienkiewicza, który
h. W tym dniu hucznie i na weso∏o obchodziliÊmy je-

rona, a by∏o ich niema∏o. Klasy 0-III poznawa∏y Euro-
Nie zabrak∏o taƒców, piosenek, ciekawostek, a dla

szukanych), a przede wszystkim dobrej zabawy.
m “Henryk Sienkiewicz”. P∏ywa∏y po morzach zabaw
ci, ciàgn´∏y cumy, przedstawia∏y scenki z ˝ycia mary-
nkiewicza i losy wspania∏ego okr´tu “Purpura”. Jak
raknàç prac literackich - pisano dziennik okr´towy.

mi “W pustyni i w puszczy” odwiedzi∏y pustynne oazy
zy∏o si´ polowanie na dzikiego zwierza i gra na tam-

w i geografów stan´∏y do konkursu literackiego po-
ryki.
niu Âwi´ta, prowadzili zabawy, a tak˝e przystàpili do
ez Ruch Szkó∏ Sienkiewiczowskich ( jest ich w Polsce

wskiego, Rady Szko∏y i Dyrekcji z∏o˝yli kwiaty na gro-
rszawskiej.
kim rodzicom, którzy w∏àczyli si´ w przygotowanie

Izabella Kurowska Brandenburska fot. Marcin ¸ada
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Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

7 i 8 maja br. wszyscy ch´tni mogli
poddaç si´ bezp∏atnemu badaniu s∏uchu.
Do Urz´du Gminy zg∏osi∏o si´ oko∏o 90
osób. Audiolog Jolanta Jarzàbek z Cen-
trum Techniki Medycznej “AB TechMed”
nie narzeka∏a zatem na brak zaj´ç.

Badanie polega∏o na oglàdaniu wn´trza
ucha i sprawdzeniu czy nie ma tam jakichÊ
zmian, czy nie jest zatkane woskowinà, a na-
st´pnie pacjenci byli badani s∏uchawkami po-
wietrznymi, po na∏o˝eniu których sprawdzano
jakie dêwi´ki s∏yszà. Osoby bez ubytków s∏u-
chu doskonale s∏ysza∏y dêwi´ki o cz´stotliwo-
Êci od 500 do 8 tys. Hz. Ci, którzy mieli z tym
jakieÊ k∏opoty przechodzili kolejne badanie s∏u-
chawkami kostnymi, którymi sprawdza si´ sto-
pieƒ uszkodzenia nerwu s∏uchowego.

Ka˝dy cz∏owiek z regu∏y z wiekiem zaczy-
na nieco gorzej s∏yszeç, zw∏aszcza wy˝sze
dêwi´ki. OczywiÊcie zdarzajà si´ wyjàtki. Na

“kondycj´” naszego s∏uchu majà wp∏yw spra-
wy dziedziczenia, przebytych chorób - np. nie-
doleczona grypa mo˝e powodowaç ubytki
s∏uchu, a tak˝e ucià˝liwa pod wzgl´dem ha∏a-
su praca zawodowa. K∏opoty ze s∏uchem zda-
rzajà si´ tak˝e wÊród m∏odzie˝y, a nawet dzie-
ci, dlatego te˝ warto wiedzieç, ˝e szkodliwe

jest s∏uchanie g∏oÊnej muzyki przez s∏uchawki.
Walkmany, czy modne dziÊ discmany nasta-
wione na pe∏nà moc dêwi´ku mogà w po-
wa˝nym stopniu uszkadzaç s∏uch, zw∏aszcza
gdy dzieci u˝ywajà ich codziennie np. w dro-
dze do szko∏y. Normalna mowa oko∏o ma oko-
∏o 60 db, wszystkie dêwi´ki o 10-15 db powy-
˝ej tego poziomu stanowià zagro˝enie dla
zdrowia. 

Ludzi m∏odych mo˝na leczyç ciszà. Nerw
s∏uchowy mo˝e si´ wtedy zregenerowaç. Oso-
by starsze z trwa∏ymi ubytkami s∏uchu muszà
ratowaç si´ specjalnymi aparatami. -Trzeba je
nosiç mówi Pani Jarzàbek, aby zapobiegaç dal-
szemu pogarszaniu si´ s∏uchu i aby normalnie
funkcjonowaç w spo∏eczeƒstwie. Wiem jed-
nak, ˝e osoby starsze nieraz wstydzà si´ apa-
ratów, a tak˝e nie zawsze potrafià ich prawi-
d∏owo u˝ywaç. WÊród osób, które si´ zg∏osi∏y
na badania w St. Babicach oko∏o 70 % po-
winno nosiç aparat...

Warto wiedzieç, ˝e ka˝dy typ aparatu jest
dostosowany do indywidualnego ubytku s∏u-
chu, podobnie jak okulary do wady wzroku. 
W efekcie aparat wzmacnia tylko ten zakres
dêwi´ków, których dana osoba nie s∏yszy. Pra-
wid∏owo wykonana wk∏adka do ucha, stano-

wiàca cz´Êç tego urzàdzenia jest tak˝e indywi-
dualnie dobrana. Ceny aparatów noszonych
na zewnàtrz ucha wahajà si´ od 700 do 1200
z∏, wewnàtrzkana∏owe sà  nieco dro˝sze - po-
nad 1300 z∏. Niektóre osoby kupujà tak˝e
pseudo aparaty s∏uchowe, pochodzàce zza
naszej wschodniej granicy na bazarach. Sà to
w∏aÊciwie wzmacniacze, które pog∏aÊniajà
wszystkie dêwi´ki i w efekcie - zdaniem spe-
cjalistki - mogà powodowaç jeszcze wi´ksze
ubytki s∏uchu, ludzie je kupujà poniewa˝ sà ta-
nie, ale z prawdziwymi aparatami s∏uchowymi
nie majà w∏aÊciwie nic wspólnego. m∏.

ZMIANA TARYFY ZA WOD¢
Od 1 czerwca br. wchodzà nowe tary-

fy op∏at za wod´ i Êcieki. Z tej okazji po-
prosiliÊmy o rozmow´ Paw∏a Turkota-
prezesa zarzàdu GPK Eko-Babice sp. z o.o.

- Obecna zmiana op∏at jest bardzo nie-
wielka i powinna ju˝ w∏aÊciwie nastàpiç w ub.
roku a dotyczy jedynie wody. 

Warto przypomnieç, ˝e ju˝ 3-ci rok z rz´-
du uda∏o si´ nam utrzymaç cen´ Êcieków do-
wo˝onych na poziomie 6 z∏/m3 i 2-gi rok 
z rz´du cen´ Êcieków dop∏ywajàcych. Jedynà
zmianà jest obecnie cena 1m3 wody. Rada
Gminy uchwalajàc tegoroczne stawki wywià-
za∏a si´ ze swojego zesz∏orocznego zobowià-
zania, bo ju˝ w ub. roku wnioskowaliÊmy ko-
niecznoÊç obecnej podwy˝ki. Uda∏o si´ jà
opóêniç w wyniku pewnych oszcz´dnoÊci 
i zaniechania niektórych prac (wymiany cz´Êci
wodomierzy). Obecny wzrost ceny 1000 l
wody wynosi 24 gr- razem z podatkiem VAT,
a zatem- 1 m3 wody kosztuje obecnie 2 z∏ 49
gr. Aby uzmys∏owiç wszystkim jak niewielka
jest to zmiana, wyliczono, ˝e Êrednio dla ka˝-
dego mieszkaƒca wzrost kosztów miesi´cz-
nych op∏aty za wod´ wyniesie zaledwie 81 gr.

OczywiÊcie sà tu pewne nierównoÊci np.
domy skanalizowane zu˝ywajà wi´cej wody-
ich w∏aÊciciele nie martwià si´ ju˝ zape∏nia-
niem szamb. Podobnie wi´cej wody zu˝ywajà
posiadacze du˝ych ogrodów. W trakcie oma-
wiania kwestii zmiany taryfy za wod´ na fo-
rum Komisji Gospodarczej Rady Gminy pada-
∏y postulaty, aby podwy˝k´ wzià∏ na siebie bu-
d˝et gminy, gdy˝ ze Êredniego wyliczenia wy-

nika, ˝e jest to kwota rz´du 130 tys. rocznie.
Przewa˝y∏ na szcz´Êcie poglàd zdroworozsàd-
kowy. Wi´kszoÊç uzna∏a, ˝e taka dotacja by∏a-
by dotowaniem ludzi najbogatszych kosztem
najbiedniejszych, bo w∏aÊnie najbogatsi zu˝y-
wajà najwi´cej wody, a najbiedniejsi najmniej.
By∏oby to niesprawiedliwe spo∏ecznie, skoro
bud˝et jest wspólny i nie wychowawcze, bo ni-
kogo by nie zach´ca∏o do oszcz´dzania wody.

Stawki przyj´to na poziomie równowagi
ekonomicznej i istnieje du˝a szansa, ˝e przez
kilka kolejnych lat, jeÊli nie b´dzie jakichÊ
zmian zwiàzanych z inflacjà z∏otówki, utrzy-
mamy je na tym poziomie. 

W taryfach uwzgl´dniono corocznà pod-
wy˝k´ ceny pràdu, a jednoczeÊnie skalkulo-
wano wzrost przychodów z wi´kszej iloÊci
sprzedawanej wody i odbieranych Êcieków,
wynikajàcy z dynamicznego rozwoju naszej
gminy. 

Wi´ksze przychody naszego przedsi´bior-
stwa pozwolà pokryç wzrosty inflacyjne, czy
podwy˝ki taryf tej cz´Êci wody, którà zakupu-
jemy w Lesznie i MPWiK Warszawa.

Od dwóch lat obserwujemy du˝y wzrost
iloÊci przyp∏ywajàcych do nas Êcieków, co wy-
musza na nas przyspieszenie prac zwiàzanych
z modernizacjà oczyszczalni. ZmieniliÊmy ju˝
pewne wczeÊniejsze za∏o˝enia- druga moder-
nizacja nie b´dzie docelowà, lecz stanie si´
kolejnym etapem w rozwoju zarówno oczysz-
czalni, jak i gminy. Aby mieç par´ lat oddechu
zaplanowaliÊmy zwi´kszenie jej wydajnoÊci 
z obecnych 1200 m3 Êcieków na dob´ (dop∏y-

wajàcych i dowo˝onych) na 3000 m3 na do-
b´. Prace modernizacyjne chcielibyÊmy zakoƒ-
czyç w lecie przysz∏ego roku. Mam nadziej´,
˝e w zwiàzku z tym problem nast´pnej roz-
budowy oczyszczalni nie b´dzie istnia∏ przez
co najmniej 5 lat. Modernizacja tego obiektu
tak jak program skanalizowania Êrodkowej 
i zachodniej cz´Êci gminy b´dà najprawdopo-
dobniej wspó∏finansowane przez Unijne fun-
dusze strukturalne.

Co roku, zw∏aszcza w okresie letnim, gdy
wiele osób podlewa swoje ogrody, pojawiajà
si´ pewne problemy z wodà. Co roku równie˝
wnioskujemy do gminy o koniecznoÊç wyko-
nania kolejnych “spinek” w sieci wodociàgo-
wej, tak, aby tworzyç w niej jak najwi´cej p´-
tli. Ciesz´ si´, ˝e  w tegorocznym bud˝ecie
znalaz∏y si´ pieniàdze na wykonanie 3 takich
po∏àczeƒ. Poprawi si´ zatem zaopatrzenie 
w wod´ w Klaudynie i centralnej cz´Êci Babic.
Z tym tematem wià˝e si´ tak˝e koniecznoÊç
budowy nowego uj´cia wody w naszej gmi-
nie. Dotychczasowe uj´cie przy ul. Warszaw-
skiej pracuje na maksymalnej wydajnoÊci 50
tys. m3 miesi´cznie i zarówno natura jak i po-
zwolenie wodno-prawne nie pozwalajà na
zwi´kszenie jego wydajnoÊci. Obecnie koƒczà
si´ prace badawcze nad nowym uj´ciem wo-
dy w okolicach Borz´cina, mo˝emy zatem
przewidywaç, ˝e w przysz∏ym roku rozpocz-
nie si´ projektowanie i budowa nowej Auto-
matycznej Stacji Uzdatniania Wody.

m∏.

CO S¸YCHAå?
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LISTY DO REDAKCJI

Wszystkich mieszkaƒców Gminy
ucieszy∏a informacja, ˝e pod koniec
2003 r. zacz´∏a pracowaç nowoczesna
centrala telefoniczna w Borz´cinie. W lu-
towym numerze Gazety Babickiej pisali-
Êmy o zaletach tego obiektu i korzy-
Êciach, jakie daje mieszkaƒcom. Jednak
temat nie zosta∏ zamkni´ty.  Napisa∏ do
nas Czytelnik z Wojcieszyna:

“Niestety pomimo tego, ˝e centrala
powsta∏a pod koniec 2003 r. do chwili
obecnej mieszkaƒcy Gminy sà pozbawie-
ni mo˝liwoÊci korzystania z NEOSTRADY.
Wszelkie pytania kierowane przeze mnie
do TP. S.A. oraz Neostrady.pl nie da∏y od-
powiedzi na przyczyn´ takiego stanu
rzeczy. Nikt nie potrafi∏ odpowiedzieç na

pytanie, dlaczego pomimo uruchomienia
nowej centrali taka us∏uga jest niedo-
st´pna i kiedy ewentualnie to si´ zmie-
ni...” 

Sprawa jest bardzo wa˝na dla miesz-
kaƒców Gminy, postanowiliÊmy zatem jà
wyjaÊniç.

List otrzymaliÊmy pod koniec kwiet-
nia br. i od tego czasu sytuacja si´ zmie-
ni∏a. Jak poinformowa∏a nas Zofia Nowa-
kowska z Sekcji Przygotowania Doku-
mentacji TP S.A., mieszkaƒcy Starych Ba-
bic od po∏owy maja br. majà mo˝liwoÊç
korzystania z Neostrady. Wp∏ywajà ju˝
pierwsze zamówienia i jest ich na razie
mniej ni˝ zak∏ada∏a Telekomunikacja,
zach´camy zatem osoby zainteresowane

tà us∏ugà o sk∏adanie takich wniosków w
punktach sprzeda˝y TP S.A.. Mieszkaƒcy
pozosta∏ych miejscowoÊci równie˝ b´dà
mogli wkrótce korzystaç z Neostrady. 
TP S.A. zrezygnowa∏a z pod∏àczenia
us∏ugi SDI, gdy˝ Neostrada jest us∏ugà
technicznie i jakoÊciowo lepszà, a przede
wszystkim umo˝liwia szybsze korzystanie
z Internetu. Daje mo˝liwoÊç korzystania
z szerszej gamy us∏ug.       

DowiedzieliÊmy si´ równie˝, ˝e iloÊç
pod∏àczeƒ z Neostradà dla naszej Gminy
b´dzie nieograniczona. Zofia Nowakow-
ska zapewni∏a te˝, ˝e nie b´dzie ˝adnych
ograniczeƒ w iloÊci numerów telefonicz-
nych przypadajàcych na danà miejsco-
woÊç. 

Z ogromnym zdziwieniem przeczyta-
liÊmy artyku∏ w dziwnej gazecie “WieÊci
Sàsiedzkie”, w którym krytykowano po-
wstanie chodnika przy ulicy Po∏udniowej.
OczywiÊcie zdajemy sobie spraw´, ˝e sà
ludzie, którym trudno zobaczyç coÊ poza
czubkiem w∏asnego nosa. Prosimy tych
màdrali o wysi∏ek intelektualny i zrozu-
mienie tych, którzy mieszkajà przy uli-
cach Po∏udniowej, Zachodniej czy Okr´˝-
nej i dotychczas musieli przekradaç si´
rowami idàc do przystanku autobusowe-

go przy ul. Warszawskiej lub sklepu,
gdy˝ jak wszyscy rozumni wiedzà, przy
bardzo wàskiej ul. Po∏udniowej poboczy
nie ma. Obecnie zarówno mieszkaƒcy jak
i ludzie spacerujàcy w tak malowniczych
okolicach jak polana dwóch stawów ma-
jà mo˝liwoÊç przemieszczaç si´ bezpiecz-
nie, co jest szczególnie wa˝ne dla matek
z ma∏ymi dzieçmi oraz osób niepe∏no-
sprawnych. Dziwi nas, ˝e sà ludzie mo-
gàcy kwestionowaç zasadnoÊç przedsi´-
wzi´ç podnoszàcych bezpieczeƒstwo

mieszkaƒców. Tà drogà pragniemy gorà-
co podzi´kowaç Radzie Gminy Stare Ba-
bice oraz Wójtowi i wszystkim, którzy si´
do tego przyczynili za zrozumienie na-
szych trudnoÊci i przeznaczenie pieni´-
dzy w bud˝ecie na dokoƒczenie tak nie-
zb´dnej inwestycji jak chodnik przy 
ul. Po∏udniowej.  

Mieszkaƒcy 
(pod listem figuruje 57 podpisów)

Napisa∏ do nas jeden z naszych naj-
wierniejszych i najbardziej wnikliwych
Czytelników- radny Tadeusz Chudecki,
proszàc o opublikowanie sprostowania 
i ˝àdajàc przeprosin...

W kwietniowym numerze GB, opisu-
jàc jego wypowiedê podczas XVI Sesji
RG, u˝yliÊmy s∏ów: mówiono o spra-
wach, którymi zdaniem radnego T. Chu-
deckiego 

“
ju˝ zajà∏ si´ prokurator”. S∏ów

tych radny dos∏ownie nie wypowiedzia∏.
I mamy afer´, grozi nam si´ konsekwen-
cjami prawnymi! Radny przes∏ucha∏ na-
wet wszystkie nagrania z sesji i zrobi∏ so-
bie kopi´, aby mieç odpowiednie dowo-
dy...

- Panie radny, dzi´kujemy za list.
Istotnie nie powiedzia∏ Pan s∏owa 

“
pro-

kurator” lecz (tym razem cytujemy do-
s∏ownie) “wiem, ˝e jest prowadzone po-

st´powanie karne”, co zapisano w pro-
tokole z obrad. Byç mo˝e Pan o tym nie
wie, ale sprawy karne prowadzi w∏aÊnie
prokurator, a nie np. ministranci, zaÊ na-
sze gazetowe relacje nie sà stenogra-
mem wypowiedzi, tylko z koniecznoÊci
skrótem myÊlowym, który ma oddaç me-
ritum sprawy. Tak wi´c jeÊli mówi Pan, ˝e
jest post´powanie karne- to oznacza to
w rzeczywistoÊci, ˝e istnieje jakaÊ spra-
wa, którà zajà∏ si´ prokurator. Nie mamy
zatem za co przepraszaç. W niczym Panu
nie uchybiliÊmy. Cudzys∏ów w tym przy-
padku oznacza przenoÊni´ oddajàcà
sens wypowiedzi, a nie dos∏owny cytat.
Cieszymy si´, ˝e mo˝emy poszerzyç Pana
wiedz´ w zakresie prawa, bo pod koniec
listu grozi nam Pan konsekwencjami
prawnymi, wiedza b´dzie Panu zatem
potrzebna. Groêby te odbieramy jako

prób´ st∏umienia wolnoÊci prasy i zastra-
szanie nas, abyÊmy nie przyglàdali si´
zbytnio Pana poczynaniom. Tego jednak
nie mo˝emy obiecaç, bowiem le˝y nam
na sercu dobro babickiej gminy i jej
mieszkaƒców. Szanujemy wszystkie oso-
by, nawet jeÊli majà poglàdy skrajnie in-
ne od naszych. Przykro nam, ale równie˝
tym razem nie ma Pan racji... Niech Pan
spojrzy dooko∏a - wiosna, drzewa kwit-
nà, mo˝e warto zajàç si´ czymÊ bli˝ej na-
tury? Mo˝e warto zaczàç kochaç ludzi, 
a przynajmniej spróbowaç ich polubiç,
zamiast ciàgle wszystkich wokó∏ obra˝aç
i wywo∏ywaç afery. Niech Pan spróbuje
na wiosn´. Naprawd´ warto! 
Pozdrawiam Wszystkich Czytelników!

Marcin ¸ada 

RUSZY¸A NEOSTRADA

CHODNIK NIEPOTRZEBNY!!?

PROKURATOR CZY MINISTRANCI?

Listy
do redakcji
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 7 maja 2004r.

Zgodnie z art. 32 i 92  ustawy z dnia 1 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z póên. zm.) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci  informacje o  numerze  i granicy
obwodu g∏osowania  oraz siedzibie  obwodowej  komisji wyborczej, w której  b´dà przeprowadzone wybory uzupe∏-
niajàce do Rady  Gminy Stare Babice  -  zarzàdzone na dzieƒ 30 maja 2004r. 

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
b´dzie otwarty  w godz. 6.00 - 20.00

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek

Nr obwodu 
g∏osowania

Nr okr´gu
wyborczego

Liczba radnych
wybieranych 

w okr´gu 

Granice okr´gu
wyborczego

i obwodu 
g∏osowania

Siedziba  
Obwodowej 

Komisji Wyborczej

2 3 1
Latchorzew 
Lubiczów

Babice Nowe

Szko∏a Podstawowa
im. H. Sienkiewicza

w Starych Babicach 
ul. Polna 40

Lista kandydatów ubiegajàcych si´ o mandat radnego do Rady Gminy Stare Babice 
w wyborach zarzàdzonych na 30 maja br. Wybory zostanà przeprowadzone w okr´gu 
nr 3 obejmujàcym: Latchorzew, Lubiczów i Babice Nowe. 

LISTA NR 1 MIECZYS¸AW SKOWRO¡SKI KWW PROGRES

Mieszkam w Latchorzewie od 6 lat z ˝onà i córkà. WczeÊniej mieszka∏em za granicà - w Skandynawii 
i w Indiach. Mam 48 lat i wykszta∏cenie ekonomiczne (Uniwersytet w Uppsali). Pracowa∏em dla du˝ych szwedzkich firm,
dziÊ jestem w∏aÊcicielem polskiej firmy UFOSTAR. Jestem bezpartyjny.
Chc´ s∏u˝yç mieszkaƒcom swoim doÊwiadczeniem zdobytym za granicà: 
- podnieÊç profesjonalizm i sprawnoÊç funkcjonowania Urz´du Gminy, 
- poprawiç gospodarnoÊç poprzez dobre planowanie i przejrzystoÊç dzia∏aƒ,
- uregulowaç sprawy gospodarowania gruntami i melioracji,
- podnieÊç rang´ naszych miejscowoÊci poprzez rozwój rekreacji i turystyki,
- pomagaç drobnym przedsi´biorcom w odnalezieniu si´ w rzeczywistoÊci Unijnej, 
- zadbaç o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców i czystoÊç naszej Gminy.

JERZY PI¢TOCHA KWW w Latchorzewie - Osiedle 

Zamieszka∏y w Latchorzewie, ul Jastrz´bowskiego 2. Wiek 62 lata - wczeÊniejsza emerytura, ˝onaty. ˚ona i córka - pra-
cujàce. Wykszta∏cenie wy˝sze: mgr in˝. mechanik, in˝. elektronik. 37 lat pracy zawodowej w FSO i DW- FSO, w zagad-
nieniach zwiàzanych z utrzymaniem parku maszynowego i energetykà - na stanowiskach od mistrza do dyrektora. Bez-
partyjny, politycznie niezale˝ny.
- JeÊli zostan´ przez Paƒstwa obdarzony zaufaniem i wybrany zamierzam:
- Reprezentowaç interesy mieszkaƒców naszego okr´gu wyborczego.
- Aktywnie uczestniczyç w pracach Rady Gminy.
- Minimum 2 razy w roku uczestniczyç w spotkaniach z mieszkaƒcami przy udziale So∏tysa.
- Reaktywowaç Rad´ Osiedla domów w Latchorzewie.
- Wspólnie z So∏tysem i Radà Osiedla rozwiàzywaç sprawy zg∏aszane przez mieszkaƒców naszego okr´gu wyborczego.
- Wspieraç inicjatywy pozytywne dla mieszkaƒców.
- Kierowaç si´ przepisami prawa oraz post´powaç uczciwie i sprawiedliwie.

LISTA NR 2
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LISTA NR 3

LISTA NR 4

LISTA NR 5

LISTA NR 6

LISTA NR 7

ANDRZEJ P Y̧WACZEWSKI KW SAMOOBRONA RP

Od urodzenia jestem mieszkaƒcem Gminy Stare Babice. Problemy i potrzeby mieszkaƒców gminy nie sà mi obce. Jestem
rolnikiem a tak˝e przedsi´biorcà- handlowcem. Posiadam firm´ handlowo-gastronomicznà w Latchorzewie. Mam w∏a-
sna wizje rozwoju naszej gminy, bazujàc na doÊwiadczeniach , które posiad∏em jako osoba przedsi´biorcza i sprawdzo-
na w nowym systemie ekonomicznym. B´dàc radnym chcia∏bym zrealizowaç nast´pujàce zadania i zajàç si´:
- bezpieczeƒstwem mieszkaƒców naszej gminy
- bezpieczeƒstwem na naszych drogach.
- kanalizacjà i modernizacjà ulic.
- w sposób systemowy zajàç si´ dzieçmi i m∏odzie˝à.

ARKADIUSZ MIKA KWW z Latchorzewa, Babic i Lubiczowa

Szanowni Paƒstwo,
Nazywam si´ Arkadiusz Mika, mam 26 lat i od 12 lat mieszkam w Latchorzewie. Z wykszta∏cenia jestem prawnikiem 
- specjalistà od finansów gminy, dodatkowo dokszta∏cam si´ w S.G.H. na podyplomowym studium z zakresu zarzàdza-
nia. Od 4 lat pracuj´ w du˝ym wydawnictwie prasowym. JeÊli Paƒstwo wybierzecie mnie 30 maja na radnego, to oprócz
obrony lokalnych interesów Naszych trzech miejscowoÊci, postaram si´ do koƒca kadencji skupiç na szerszym si´gni´ciu
przez gmin´ po Êrodki unijne, poprawie kontroli zasadnoÊci wydatkowania samorzàdowych pieni´dzy oraz zwi´kszeniu
jawnoÊci w materii gospodarowania gminnym mieniem. Korzystajàc z okazji pragn´ podzi´kowaç za zaufanie jakim mnie
Paƒstwo obdarzyliÊcie w czasie wyborów jesienià 2002 roku. Poparcie 132 mieszkaƒców Latchorzewa, Nowych Babic 
i Lubiczowa mimo, i˝ starczy∏o mi “tylko” do zaj´cia 3 miejsca w naszym okr´gu, doda∏o mi wiele wiary w siebie.

JERZY LEÂNIEWSKI KWW  “SAMORZÑDNI”

Mam 53 lata. Wykszta∏cenie Êrednie techniczne. Mieszkaƒcem Latchorzewa jestem od 1995.r. wczeÊniej Babic Nowych
od  1987r. r. w tym czasie dobrze pozna∏em  potrzeby naszej spo∏ecznoÊci lokalnej. Samorzàd postrzegam jako wspó∏-
prac´ wybranego przedstawiciela z mieszkaƒcami i reprezentowania ich interesów na forum Rady Gminy.
Wa˝ne zadania do zrealizowania w naszej gminie to:
-  poprawa stanu  bezpieczeƒstwa 
-  oddzia∏ywanie na popraw´ stanu czystoÊci i estetyki oraz ochrony Êrodowiska
-  popraw´ stanu technicznego dróg,  szczególnie ul. Warszawskiej g∏ównej  trasy komunikacyjnej gminy
-  rozbudowa i budowa kanalizacji w Latchorzewie ul.  Warszawskiej i  w Babicach Nowych.
-  pozyskanie Êrodków z funduszy unijnych na rozwój naszej gminy
Majàc ÊwiadomoÊç  tych potrzeb postanowi∏em zg∏osiç kandydatur´ do Rady Gminy, aby skutecznie realizowaç zamie-
rzone zadania. Zaufaj mi i g∏osuj na mnie ! 

EL˚BIETA FIJA¸KOWSKA KWW “OÂWIATA”

Lat 53. Nauczycielka Szko∏y Podstawowej w Starych Babicach. Mieszkanka gminy od urodzenia. Bezpartyjna. 
Od trzydziestu lat pracuje na terenie gminy.
- JeÊli zostan´ obdarzona zaufaniem wyborców zamierzam aktywnie uczestniczyç w pracach Rady Gminy, 

zajàç si´ zagadnieniami oÊwiaty oraz reprezentowaç interesy naszych mieszkaƒców

PIOTR RUDNIK KWW Latchorzew

Lat 51. Latchorzew. Bezpartyjny mieszkaniec gminy do 1976. Pracuje jako koordynator ds. transportu w firmie Slandia 
i Pasadena z siedzibà w Latchorzewie. Jako cz∏onek zarzàdu RSP Stare Babice w latach 80-84 bra∏em czynny udzia∏ przy
pozyskiwaniu gruntów pod budow´ osiedla Latchorzew II.
Program:
- Kontynuacja programu nie˝yjàcego ju˝ kolegi Tadeusza Âladowskiego.
- Dalsze pozyskiwanie gruntów pod budownictwo i us∏ugi.
- Dokoƒczenie modernizacji dróg na osiedlu Latchorzew.
- OÊwietlenie traktu spacerowego (ul. Decowskiego do Grot).
- Poprawa bezpieczeƒstwa mieszkaƒców gminy.
- Pomoc ludziom starszym.
- Wygospodarowanie terenów pod sport i rekreacj´. 
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 12 maja 2004r.

Zgodnie z art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego 
(Dz. U. Nr 25 poz. 219) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci informacj´ o  numerach  i granicach  obwodów g∏oso-
wania  oraz siedzibach  obwodowych komisji wyborczych, w których b´dà przeprowadzone wybory do Parlamentu 
Europejskiego zarzàdzonych na dzieƒ 13 czerwca 2004 roku.

Nr obwodu   Granice obwodu Siedziba  Obwodowej Komisji Wyborczej
g∏osowania   g∏osowania (adres)

1. Blizne Jasiƒskiego, Blizne Jasiƒskiego 
Blizne ¸aszczyƒskiego ul. Kopernika 14

(lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe∏nosprawnych)

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

3. Klaudyn Szko∏a Podstawowa 
Stare Babice w Starych Babicach 

ul. Polna 40

4. Lipków Klub Sportowy “Naprzód” 
Zielonki WieÊ w  Zielonkach
Zielonki Parcela ul. Bia∏ej Góry 4
Koczargi Stare
Koczargi Nowe (lokal dostosowany do potrzeb
Koczargi Bugaj wyborców niepe∏nosprawnych)

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

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

UWAGA: Wyborcy niepe∏nosprawni na swój wniosek z∏o˝ony w Urz´dzie Gminy Stare Babice najpóêniej  w dniu 
3 czerwca  2004r zostanà  dopisani do spisu wyborców w wybranym obwodzie do g∏osowania  dostosowanym 
do potrzeb wyborców niepe∏noprawnych.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 13 czerwca 2004r. b´dà otwarte w godz. 8.00 - 22.00

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Turek



PIERWSZA KOMUNIA ÂWI¢TA

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

“
DziÊ najpi´kniejszy ˝ycia dzieƒ

prze˝ywa ma∏e serce me.
Smutek i troski posz∏y w cieƒ,
Bo Twoim, Jezu, sta∏em si´”.

Dzieƒ I Komunii Âwi´tej to dzieƒ radoÊci i wzruszeƒ. Przygo-
towaliÊmy si´ do niej wszyscy: rodzice, katecheci, kap∏ani i dzie-
ci, bez których uroczystoÊç ta nie mia∏aby miejsca. 

Do Szko∏y Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babi-
cach ucz´szczajà dzieci z parafii Babice, Blizne, Borz´cin, Laski 
i Lipków. Oprócz przygotowaƒ na katechezie w szkole, dzieci
wraz z rodzicami ma∏y przygotowania przy swoich parafiach.

Dnia 9 maja o godz. 9:00 dwudziestoosobowa grupa dzieci
z Parafii Objawienia Paƒskiego w Bliznem przystàpi∏a do I Komu-
nii Âwi´tej. D∏ugo zapami´tajà s∏owa ksi´dza Proboszcza Kacpra
Kisieliƒskiego, który bardzo serdecznie zwraca∏ si´ do dzieci nie
tylko w tym uroczystym dla nich dniu, ale przez ca∏y bia∏y ty-
dzieƒ. Bardzo umiej´tnie s∏owa Ewangelii ∏àczy∏ z opowiadania-
mi i przyk∏adami z ˝ycia. Mówi∏, ˝e Pan Jezus jest nie obok nas,
ale w nas, a my b´dàc w drodze do domu Ojca musimy wiedzieç
czym jest przebaczenie, ˝al, jak mamy przygotowaç serce dla Pa-
na Jezusa nie na jeden dzieƒ, ale na ca∏e ˝ycie. Potwierdzeniem
tego sà radosne wspomnienia dzieci i szcz´Êcie w oczach ich ro-
dziców. Jak zawsze ksi´dzu Proboszczowi Kacprowi Kisieliƒskie-
mu dopisywa∏ humor, który czyni∏ ten dzieƒ jeszcze bardziej ra-
dosnym.

Natomiast 16 maja o godz. 9:30  o wiele wi´ksza grupa dzie-
ci (78) przystàpi∏a do I Komunii Âwi´tej w Parafii Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny w Starych Babicach, gdzie Msz´ Âwi´tà
odprawi∏ i wyg∏osi∏ S∏owo Bo˝e ksiàdz proboszcz Jan Szubka,
który równie˝ bardzo serdecznie i goràco zwraca∏ si´ do dzieci,
ich rodzin i wszystkich obecnych. W tym dniu przyniós∏ kwiat -
niezapominajk´, która przypomina nam  Pana Jezusa i mówi: nie
zapominaj o mnie, gdy przyjdà wakacje i nowy rok szkolny, nie
zapomnij za pi´ç, dziesi´ç, czy dwadzieÊcia lat. Z wielkà troskà 
i sercem przepe∏nionym mi∏oÊcià wo∏a∏, aby mog∏o rozwijaç si´ w
nas ˝ycie duchowe, abyÊmy mogli wzrastaç musimy karmiç si´
Eucharystycznym Chlebem, który jest pokarmem na ˝ycie wiecz-
ne.

Dzieci z parafii Borz´cin, Laski i Lipków cieszy∏y si´ Panem Je-
zusem w Komunii Âwi´tej w niedziel´ 23 maja.

Podczas Mszy Êwi´tej w Bliznem i Babicach rodzice w swej
proÊbie o udzielenie ich dzieciom I Komunii Âwi´tej podkreÊlili, ˝e
jest to dla nich niewàtpliwie wielka chwila. Prze˝ywali czas szcze-
gólnego zainteresowania si´ religijnym wychowaniem swoich
dzieci. Wyrazili pragnienie, aby dzieci zrozumia∏y, ˝e mi∏oÊç ro-
dziców do dziecka ma swoje ostateczne zakotwiczenie w Panu
Bogu, aby ten dzieƒ by∏ poczàtkiem odkrywania prawdy o wn´-
trzu cz∏owieka, który staje si´ sakramentalnym mieszkaniem Pa-
na Jezusa w Eucharystii.

W oczach dzieci tego dnia by∏o niebo. Ogarn´∏y swoim ma-
∏ym i goràcym sercem wszystkich. Najpierw dzi´kowa∏y Panu Je-
zusowi, za to, ˝e cichutko wszed∏ do ich serc i uszcz´Êliwi∏ ich du-
sze. Dzi´kowa∏y kap∏anom, rodzicom, p. katechetce, nauczycie-
lom, dyrekcji, goÊciom i pracownikom koÊcio∏a. Pami´ta∏y te˝ 
o dzieciach biednych, opuszczonych przez najbli˝szych. Prosi∏y,
by Pan Bóg pomóg∏ dochowaç wiernoÊci Panu Jezusowi na ca∏e
˝ycie. 

Goràco wierz´, ˝e przyjmujàc nieustannie bezcenny dar Komu-
nii Âwi´tej, starczy nam cierpliwoÊci i dobroci, gdy dzieci b´dà w
potrzebie, a kroczàc szlachetnà i pi´knà drogà ˝ycia b´dziemy dla
siebie przyk∏adem mi∏oÊci do Pana Boga i do KoÊcio∏a.

Katechetka - Janina Micha∏owska
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SPORT

Pi∏ka no˝na jest domenà ch∏opców,
ale równie˝ i dziewcz´ta uprawiajà t´
dyscypiln´ sportu. Dlatego te˝, ju˝ po
raz drugi odby∏ si´ mi´dzypowiatowy
turniej minipi∏ki no˝nej dziewczàt, 
w tym roku zorganizowano go w Ko-
morowie - w pow. pruszkowskim. Przy-
jecha∏y dru˝yny reprezentujàce szko∏y 
z pi´ciu powiatów.

Dru˝yna pi∏karek ze Starych Babic okaza-
∏a si´ najlepsza wygrywajàc wszystkie mecze
i zdobywajàc z∏ote medale oraz prawo do
reprezentowania powiatu warszawskiego
zachodniego w finale Mazowieckich Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej, na które dziewcz´ta na-
sze pojadà do Radomia. 

To du˝y sukces dru˝yny jak te˝ ich tre-
nerki Marzeny Rawy, zwa˝ywszy na to, i˝ po-
ziom zawodów by∏ wyrównany, nie by∏o
“s∏abeuszy” i teoretycznie ka˝da z dru˝yn
mog∏a go wygraç. 

Nauczyciel wychowania fizycznego mgr
Marzena Rawa, a zarazem opiekun repre-
zentacji pi∏ki no˝nej dziewczàt, o swoich
podopiecznych mówi: “to Êwietne zawod-
niczki: sprawne, wybiegane, braki technicz-
ne nadrabiajà wolà walki, w czasie meczu

grajà na pe∏nych obrotach a˝ do koƒcowego
gwizdka. Huraganowe ataki na bramki prze-
ciwnika przynosi∏y rezultaty w postaci zdo-
bytych goli. Bo prze-
cie˝ tak wygrywa si´
mecze w pi∏ce no˝-
nej. W turnieju mi´-
d z y p o w i a t o w y m
zdoby∏y ich pi´ç tra-
càc tylko jednà z rzu-
tu karnego,  a wi´c
nie zapominamy te˝
o obronie. Te prawdy
pi∏karskie zawod-
niczki ze Starych Ba-
bic znajà i potwier-
dzajà na boisku”.

Po raz pierwszy
dziewcz´ta z naszej
szko∏y b´dà repre-
zentowa∏y powiat
warszawski zachodni
na najwy˝szym
szczeblu Igrzysk
M∏odzie˝y Szkolnej.
Jest to ogromny suk-
ces i mamy nadziej´,

˝e duch walki nie opuÊci ich na turnieju pi∏-
karskim w Radomiu. 

Marzena Rawa

“
Z¸OTKA” Z BABIC

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

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

www.stach.waw.pl

ZAPRASZAMY

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

Górczewska

KOMPLEKSOWE
PROWADZENIE

RACHUNKOWOÂCI
WSZELKICH TYPÓW

DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ

• Prowadzenie rachunkowoÊci
• Wszystkie deklaracje podatkowe
• ZUS (sprawy pracownicze)
• Kontakty z Urz´dem Skarbowym
• Wyprowadzanie zaleg∏oÊci

w ksi´gowaniu i sprawozdawczoÊci

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

HIT
Media Markt
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Z do∏u od lewej: Magdalena Piórkowska, Martyna Poprzeczko, Paulina
Sapiƒska, Katarzyna Bo˝yk, Paulina K∏udkiewicz, mgr Marzena Rawa, 
Anita Ko∏tonowska, Karolina Witt, Katarzyna Jastrzàb, Anna Ptaszek.

KUPI¢ BEZ POÂREDNIKÓW 
DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ

W KWIRYNOWIE OK. 800 - 1000 m2

P¸AC¢ GOTÓWKÑ!
KONTAKT:

0 604 212 011
lub tel/fax 891 15 39

DLA MAMY I DZIECKA
•stroje dla mamy oczekujàcej maleƒstwa
•ubranka dla bobaska, przedszkolaka

i szkolniaka
•drobiazgi, dzi´ki którym ∏atwiej jeÊç,

piç... po prostu ˝yç
•poÊciel, foteliki, zabawki dla ma∏ego i wi´kszego

S∏owem... wiele dla ka˝dego

TESCO Mory
Pasa˝ handlowy

01-377 Warszawa
ul. Po∏czyƒska 121/125

tel. 533 91 60

96-500 Sochaczew
ul. ˚eromskiego 29E, I p.

tel. 0-504 188 622

Zapraszamy wszystkich ch´tnych do
udzia∏u w biegach prze∏ajowych, których
g∏ównà nagrodà b´dzie Puchar Wójta
Gminy St. Babice. 12.06.2004 r. o godz.
13:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zie-
lonkach spotkajà si´ wszyscy mi∏oÊnicy
lekkiej atletyki z naszej gminy. Konkuren-
cje b´dà rozgrywane w ró˝nych grupach
wiekowych dla dzieci ze szkó∏ podstawo-

wych i m∏odzie˝y gimnazjalnej, a tak˝e
dla wszystkich razem, niezale˝nie od wie-
ku, bowiem jednà z konkurencji b´dzie
sztafetowy bieg rodzinny.

Dla uczestników przewidzieliÊmy
atrakcyjne nagrody, a na koniec imprezy
dla wszystkich wspólne ognisko. Chcemy,
aby impreza ta, rozgrywana po raz pierw-
szy, sta∏a si´ tradycyjnym wydarzeniem

sportowym  integrujàcym rodziny i miesz-
kaƒców naszej gminy. Liczy si´ dobra,
sportowa zabawa. Warto promowaç
zdrowy styl ˝ycia, ruch bowiem jest naj-
lepszym lekarstwem na wiele schorzeƒ. 
A sport uprawiaç mo˝na przecie˝ a ka˝-
dym wieku. 
Serdecznie zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA I BIEG RODZINNY!
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Moda kojarzy nam si´ ze Êwiatem doro-
s∏ych, ale dzieci te˝ majà do niego wst´p.
Sklepy z artyku∏ami dla nich sà niczym barw-
ne krainy radoÊci. Naprzeciw dzieci´cym ma-
rzeniom i potrzebom rodziców wychodzi
sklep “KANGUREK dla mamy i dziecka”

Podobno to nie szata zdobi cz∏owieka,
ale jak˝e przyjemniej jest dorastaç w bez-
piecznym brzuszku mamy - wygodnie i zara-
zem modnie ubranej. Trzeba bowiem wie-
dzieç, ˝e skoƒczy∏y si´ ju˝ czasy, gdy naj-
szcz´Êliwszy okres oczekiwania musia∏ up∏y-
waç w za du˝ej koszuli m´˝a, czy w
spódnicy na gumk´. Teraz spodnie (
znane ogrodniczki i cieszàce si´ szalenie
du˝ym zainteresowaniem “po∏ówki”),
spódnice, sukienki czy bluzki w cieka-
wych kolorach i fasonach sprytnie “ro-
snà” razem z maleƒstwem odkrywajàc
uroki macierzyƒstwa.

W bogatej ofercie KANGURKA znaj-
dziemy takie w∏aÊnie stroje...a póüniej-
pierwsze s∏odkie ciuszki dla najbardziej
wymagajàcych klientów- noworodków i
niemowlàt. 

Obok ubranek nie mo˝e zabraknàç
wszelkich akcesoriów niezb´dnych przy wy-
chowywaniu dziecka. Dost´pne sà wszystkie
rzeczy z ogólnie znanych katalogów, nawet
te specjalistyczne - trudniej dost´pne  jak  np.
nipletki dla kobiet, które majà problemy z
pokarmem i te na szcz´Êcie rzadziej potrzeb-
ne -np. smoczki dla dzieci z rozszczepieniem
podniebienia. Rodzice zawsze mogà pora-
dziç si´ ekspedientek....
W trosce o bezpieczeƒstwo naszych pociech
nie zapominajmy o odpowiednio dobranym

do wieku dziecka foteliku samochodowym-
sprawdzonych marek, np. “Graco” czy “Re-
nolux”. I w tym zakresie w sklepie otrzyma-
my fachowe porady. 

Dzieci tak szybko rosnà...i cz´sto  oko∏o
2 roku ˝ycia  zmuszeni jesteÊmy szukaç ko-
lejnych miejsc, aby zaspokoiç zmieniajàce si´
gusta - nasze i dzieci.  I tutaj mi∏a niespo-
dzianka....w Kangurku dostaniemy ubrania
a˝ do...164.cm wzrostu. Rodzice wiedzà jak
trudno ubraç m∏odà dam´ czy dorastajàcego
kawalera i szukaç czegoÊ nadajàcego si´ -

przecie˝ jeszcze dla dziecka- a ju˝ nie dla ma-
lucha- w sklepach dla doros∏ych. Dlatego
bardzo poszukiwane sà  rozmiary  146-164.
Przewa˝ajà rodzime firmy, które produkujà
rzeczy z dobrych gatunkowo tkanin,  m.in
“Besta Plus”,  “ Pacco   “Joss “ czy te˝  Coc-
codrillo, Intermax / Marquita/  - których to
firm w sprzeda˝y sà te˝ buciki .

Zró˝nicowane sà te˝ style: od sportowe-
go po elegancki. Bogactwo dodatków: to-
rebki, kapelusze, czapki, skarpetki, paski,

szelki sprawia, ˝e dzieci mogà byç naprawd´
modne. Dodatki sà tych firm, których sà
ubrania, mo˝na zatem gustownie skomple-
towaç strój.

Dzieciƒstwo to przede wszystkim za-
bawki, sklep oferuje w du˝ym wyborze te dla
niemowlaków i dzieci do 3 lat. Najlepiej
sprzedaje si´ stolik magiczny  z bogatej serii
“My Baby”- zabawka edukacyjna dla 1,5
rocznego dziecka, które mo˝e u˝ywaç ró˝-
nych przycisków, korzystaç z telefonu, ryso-
waç, bawiç si´ i uczyç. Obok ca∏ej gamy gry-

zaków, grzechotek, zabawek do kàpieli sà
lalki, samochody, gry.  Na letnie miesiàce -
huÊtawki, hulajnogi, domki ogrodowe,
skuterki- jak˝e przydatne w ogrodzie. . Nie
sposób wszystkiego wymieniç.
Furor´ jednak robià drewniane zabawki
edukacyjne - liczyde∏ka, puzzle, buty do
nauki wiàzania sznurowade∏ czy “przebi-
janka” do wy∏adowania z∏oÊci.  

Sklep “Kangurek”, który mieÊci si´ w pa-
sa˝u Hipermarketu TESCO przy ul.Po∏czyƒ-
skiej 121/125 oferuje   korzystny system
kart  sta∏ego klienta; bardzo szybko mo˝-
na uzbieraç “kangurki” niezb´dne do

otrzymania konkretnych upustów i rabatów.
Na dzieci w sklepie zawsze czekajà cukierki i
co niezwykle wa˝ne - sklep uczestniczy we
wszystkich atrakcyjnych akcjach promocyj-
nych marketu. Obok sklepu znajduje si´ plac
zabaw dla dzieci, który jest dobrà alternaty-
wà dla maluchów znudzonych zakupami. 

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Dzie-
ci,˝yczàc UÊmiechni´tego Dnia Mamy,  Bez-
troskiego Dnia Dziecka i  Dumnego Dnia Taty!

NIE TYLKO Z OKAZJI DNIA DZIECKA...

TOMBUDEEX
CENTRUM KOLORÓW DULUX
4500 kolorów farb w 5 minut

MIESZALNIA FARB

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

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

10%
na

w
szystkie farby


