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Wolontariusz z pomocą bliźnim
5 kwietnia 2006 r. w Urzędzie

Gminy w Starych Babicach odbyło się
spotkanie wielkanocne wolontariuszy z
naszej gminy z Władzami Samorządo-
wymi, Kierownikiem Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i pracownikami
Ośrodka.

Działalność wolontariatu została
oceniona bardzo pozytywnie przez
Wójta Gminy – Krzysztofa Turka i jego
zastępcę Jolantę Stępniak. Przedstawi-
ciele władz gminy dziękowali wolonta-
riuszom za ich bezinteresowną pomoc
potrzebującym. Świąteczną atmosferę
spotkania umilił koncert w wykonaniu
Danuty Żurawskiej – (skrzypce) i Stani-
sława Pąka (gitara klasyczna). Za pomoc

w jego zorganizowaniu dziękujemy
Panu Andrzejowi Krauze. 

Więcej o wolontariacie na str. 8

Dzień Ziemi to apel o szacunek

Ziemia, jest naturalnym środowi-
skiem człowieka. Musimy o nią dbać, bo
innego miejsca do życia nie mamy. W
kosmos ludzie latają bardzo rzadko, a
rozwój nauki związanej z podróżami
międzyplanetarnymi następuje właści-
wie tylko w filmach science fiction i na
kartach powieści fantastyczno-nauko-
wych. Od czasów Gagarina niewiele się
zmieniło. Na przeniesienie się gdzie
indziej nie możemy zatem liczyć.

- Dbajmy o naszą Ziemię, o środowi-
sko naszej gminy - apelowały dzieci z
Borzęcina Dużego. 21 kwietnia klasy
młodsze wyruszyły z transparentami,
aby przypomnieć borzęcinianom o
potrzebie ochrony środowiska. „Zieleń
+ czyste powietrze= życie - widniało na
plakacie. Kolorowy marsz ekologiczny
zakończył się piknikiem przy ognisku.

O Dniu Ziemi w Starych Babicach 
przeczytamy na str. 10

Dzień Ziemi to apel o szacunek

Zapraszamy na 
Rodzinny Dzień Dziecka

Impreza dobędzie się 4 czerwca br. w Bliznem Jasińskiego przy
ul. Kopernika 10, w godz. od 14:00 do 19:00. W programie prze-
widziano m.in.: turniej rycerski dla dzieci, gry i konkursy
rodzinne, występy grup tanecznych, przejażdżki kucykami i
loterię fantową. 

Organizatorzy: Urząd Gminy w St. Babicach, GOPS, GKRPA 
i Ośrodek Rechabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych – serdecznie zapraszają. 

Dziś 24

strony!

W numerze
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Na początku ustalmy zakres kompe-
tencji. Drogami wojewódzkimi na
Mazowszu, w tym drogą nr 580 (war-
szawską) zarządza Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
Funkcję tę pełni za pośrednictwem rejo-
nów drogowych. Województwo Mazo-
wieckie podzielono na 8 rejonów, ten,
do którego należy nasza gmina podlega
Grodziskowi Mazowieckiemu. Cała sieć
dróg wojewódzkich na Mazowszu
wynosi 2800 km, Grodzisk zarządza sie-
cią o długości 286 km. Centralnym
punktem tego rejonu jest Błonie i oczy-
wiście Gmina Stare Babice.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że
droga nr 580 należy do najbardziej
obciążonych dróg w naszym rejonie,
podobnie jak droga 898 (ul. Sikorskiego)
- mówi dyr. Choiński. - Oceniając obiek-
tywnie, konstrukcja tych dróg nie jest
dostosowana do dzisiejszych obciążeń.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie
gruntownych prac remontowych. 

– Generalnie, jeśli chodzi o rozwój
dróg wojewódzkich, na Mazowszu
funkcjonuje Wieloletni Plan Inwestycyj-

ny, który zakłada przebudowę szeregu
dróg przy zastosowaniu środków z Unii
Europejskiej i środków własnych. Na
drodze nr 580 - od Leszna w kierunku
Warszawy, prace są już zaawansowane.
Odbywa się tam przebudowa całej drogi
- nawierzchni, poboczy, budowa chod-
ników i odpowiednich odwodnień. To
właśnie brak tego ostatniego elementu
spowodował w wielu miejscach destruk-
cję nawierzchni. Woda, która nie miała
z jezdni gdzie odpływać, wypełniała
szczeliny i zamarzając rozsadzała drogę.

Patrząc na stan dróg w Polsce, ktoś
mógłby powiedzieć, że nie umiemy ich
budować. Ale trzeba zauważyć, że
w polskim klimacie jest około 100 dni,
w których temperatura przechodzi przez
0°C, a zatem woda zmienia stan skupie-
nia. Mamy odpowiednie umiejętności,
wystarczy spojrzeć na drogi budowane
przez polskie firmy w Iraku czy w Libii,
gdzie warunki eksploatacyjne są zupeł-
nie inne. Nawet w Szwecji łatwiej jest
drogowcom mimo chłodniejszego kli-
matu, tam jednak temperatura jest dłu-
żej stabilna, nie wspominając już o kra-

jach południowych, gdzie sporadycznie
występuje 0°C.

– Jeśli chodzi o gminę Stare Babice,
to Plan Zadań Inwestycyjnych MZDW
na ten rok zakłada wydatek 37 mln 826
tys. zł na przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 580 relacji Warszawa - Socha-
czew na odcinku o dł. 21,4 km, od War-
szawy do Leszna. Fachowo określa się
go od km 6.025 do km 27,411. Przebu-
dowywany odcinek podzielono na dwa
etapy. Etap I, Leszno - Stare Babice o
długości 17,9 km (km 9,500 do 27, 411)
i etap II Stare Babice - Warszawa o dłu-
gości blisko 3,5 km (km 6,025 do
9,500). Zadanie to jest współfinansowa-
ne przez Unię Europejską ze środków
funduszu EFRR z ramach ZPORR (w wys.
75 % kosztów inwestycji) i ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazo-
wieckiego (w 25%).

– W planach inwestycyjnych znalazła się
również droga nr 898. Co prawda nie
uwzględniono jej w pierwszej wersji planu,
jest natomiast obecnie w wykazie zadań
zgłoszonych do planu remontowego na rb.

28 kwietnia w ZSP w Borzęci-
nie Dużym zorganizowano
obchody Święta Konstytucji
3 Maja. Przygotowano uroczystą
akademię, wystawę malarstwa,
poczęstunek dla gości... niestety
publiczność nie dopisała. Bar-
dzo mało osób przyszło na to
patriotyczne spotkanie i podob-
nie jest niestety na innych aka-
demiach tego typu.

Minął czas na patriotyzm?

Kiedy będzie droga?

Stan dróg w naszej gminie denerwuje wiele osób. Z utęsknieniem cze-
kamy chwili, w której w tej dziedzinie dogonimy Europę. Na razie jeździmy
po czymś, co bardziej przypomina tor do testowania zawieszeń samocho-
dów niż normalną drogę. Z nadzieją zatem patrzymy w kierunku Leszna,
tam na tzw. drodze warszawskiej, nr 580 prace przy modernizacji
nawierzchni rozpoczęły się już w zeszłym roku, przerwano je na czas zimy
i jakoś nie widać, by z wiosną ruszyły pełną parą. Kiedy zatem drogowcy
pojawią się w Babicach? Kiedy droga wojewódzka 580 - główna arteria
komunikacyjna naszej gminy, spełni normy europejskie? – z tymi pytania-
mi zwróciłem się do dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodzisku
Mazowieckim - Marka Choińskiego.

dok. str. 10
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W ramach przebudowy tej drogi pla-
nuje się modernizację nawierzchni na
odcinku ul. Sikorskiego o dł. 800 m (od
ul. Andersa do ul. Ekologicznej) oraz
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Sikorskiego i Hubala Dobrzańskiego.
W tej chwili z uwagi na brak środków
finansowych w budżecie MZDW wyko-
nanie tej inwestycji w br. nie jest
pewne, jednak istnieje duże prawdo-
podbieństwo, że uda się ją zrealizo-
wać. Mazowiecki Zarząd Dróg Woj.
prowadzi działania, aby pozyskać środ-
ki na tę inwestycję.

– W kontrakcie dotyczącym robót
na drodze nr 580 określono, że pierw-
szy etap prac zakończy się 10 grudnia
2006 r. Wtedy zatem przebudowa
drogi między Lesznem a Starymi Babi-
cami powinna zostać zakończona. To
jeszcze ponad pół roku. Tymczasem
ludzie codzienne jeżdżą tamtędy do
pracy i ...wpadają w dziury.

– Aktualnie mamy dosyć dużo inter-
wencji ze strony Urzędu Gminy i osób
fizycznych. Nasze możliwości, jeśli chodzi
o naprawy są jednak ograniczone. Z ÿjed-
nej strony, gdy droga jest w przebudowie,
trudno wydatkować jakieś większe środki
na naprawę, a z drugiej strony droga
codziennie jest obciążona bardzo dużym
ruchem, szczególnie w godzinach szczy-
tu. Staramy się zatem zapewnić niezbęd-
ne minimum i prosić mieszkańców, aby
wytrzymali jeszcze tych kilka miesięcy.

Są osoby, które uszkadzając samo-
chody dochodzą swoich roszczeń i w
sytuacjach uzasadnionych wypłacamy
odszkodowania. Zdecydowanie jednak
lepiej byłoby przeznaczyć te środki na
naprawę dróg. Na terenie naszego rejo-
nu jest stosunkowo dużo szkód komu-
nikacyjnych. Panuje tu jednak specyficz-

na sytuacja- bliskość Warszawy, a co za
tym idzie codzienne dojazdy do pracy
setek tysięcy osób i proporcjonalne do
tego ogromne obciążenie ruchem. 

– Jak zmienią się parametry drogi
warszawskiej po przebudowie?

– Droga nr 580 po przebudowie uzy-
ska wzmocnioną nawierzchnię, dopusz-
czalne obciążenie, mierzone na jedną
oś, wzrośnie tam do 100 kN, jest to
parametr wymagany przy drogach naj-
wyższej klasy. Szerokość jezdni wynosić
będzie 7 m, szer. utwardzonych poboczy
1,5 m, a szer. chodników od 1,5 do 2 m.
Na wszystkich skrzyżowaniach powsta-
ną pasy do skręcania w lewo, a zatem
droga będzie nieco poszerzona, tak, aby
pasem z prawej strony można omijać
skręcających. Na wszystkich przystan-
kach autobusowych pojawią się zatoki,
co również wpłynie pozytywnie na płyn-
ność ruchu. W wielu miejscach na dro-
dze wybudowane będą tzw. azyle dla
pieszych – przejścia z wysepką, które co
prawda nie są lubiane przez kierowców,
ale wydatnie wpływają na poprawę bez-

pieczeństwa ruchu pieszego. Wzdłuż
całej drogi powstaną chodniki i ciągi pie-
szo-rowerowe, a w St. Babicach skrzyżo-
wanie ulic Warszawskiej i Ogrodniczej
zostanie przebudowane na rondo. Po
zakończeniu prac będzie na pewno bez-
pieczniej i ładniej, a mieszkańcy gminy
uzyskają wreszcie drogę, na którą czeka-
li wiele lat.

– Czy możemy być pewni, że
prace zostaną zakończone w prze-
widzianym terminie?

– Przetarg na wykonanie prac drogo-
wych wygrała austriacka firma Strabag,
która prowadzi budowy w wielu krajach
Europy. Ma zatem duże doświadczenie
i sądzę, że wywiąże się ze swoich zobo-
wiązań. Wiem jednak, że na początku tej
pracy powstały problemy wynikające
z braku dokumentacji, nieuregulowanych
spraw własności gruntu i w związku z tym
wystąpiły opóźnienia. Miejmy jednak
nadzieję, że wszystkie sprawy zostaną
pomyślnie doprowadzone do końca, a w
grudniu br. zakończy się pierwszy etap
budowy drogi warszawskiej. mł

Pod koniec marca br. odbyło się
pierwsze spotkanie dotyczące opra-
cowania Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego Gminy Stare Babice na
lata 2006-2013. W spotkaniu
uczestniczyli: eksperci z SGH dr Ja-
cek Sielak i dr Marek Ziółkowski,
przedstawiciele władz gminy,
Jolanta Pieńkowska - kierownik
Referatu Rozwoju Gminy (koordy-
nująca opracowanie dokumentu),
sołtysi oraz pracownicy organizacji
pozarządowych.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest
praktycznym dokumentem służącym do
bieżącego zarządzania inwestycjami

gminnymi. Określa terminy  ich realiza-
cji w perspektywie kilku lat. Plan ułatwia
pracę Wójtowi Gminy jako organowi
wykonawczemu, służbom samorządo-
wym, a także Radzie Gminy. Planuje się,
że dokument zostanie
opracowany w ciągu 3
miesięcy. Radni nowej
kadencji, po jesiennych
wyborach, otrzymają
zatem plan inwestycyjny
narzucający im określo-
ną dyscyplinę przy
uchwalaniu gminnego
budżetu.

Planu nie można

opracowywać jedynie za pośrednictwem
ekspertów zewnętrznych, dokument ten
musi wynikać bowiem z autentycznych
potrzeb mieszkańców gminy. 

Czytaj str. 7

Wieloletni Plan Inwestycyjny
– prace rozpoczęto

Tablica informayjna w Starych Babicach 
oznacza również koniec modernizacji pierwszego 

odcinka drogi nr 580

Tablica informayjna w Starych Babicach 
oznacza również koniec modernizacji pierwszego 

odcinka drogi nr 580
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XXXVII Sesja Rady Gminy odbyła
się 27 kwietnia br. Na wstępie Prze-
wodniczący Rady Gminy przedstawił
informację o działaniach podejmowa-
nych w okresie międzysesyjnym. Odczy-
tał także pismo od Naczelnika Urzędu
Skarbowego skierowane do Rady Gminy
o następującej treści:

„Zgodnie z dyspozycją art. 24h usta-
wy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.
1591 oraz 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558. Nr 113 poz. 984 i Nr 153
poz. 1271 z późno zm.), Naczelnik
Urzędu Skarbowego Warszawa - Biela-
ny w uzupełnieniu pisma z dnia
12.01.2006 znak 1433/PDL/412-
234/06 przekazuje dodatkowe informa-
cje dotyczące sprawozdania z analizy
danych zawartych w oświadczeniu
majątkowym Radnego Gminy Stare
Babice Pana Tadeusza Chudeckiego.

Po przeprowadzeniu postępowania
podatkowego, po analizie materiałów
złożonych przez podatnika na okolicz-
ność poniesionych w 2004 r. wydatków
oraz wykazanych źródeł przychodów.
organ podatkowy uznał że wysokość
wydatków w zestawieniu z przychoda-
mi nie uzasadnia ustalenia zobowiąza-
nia w podatku dochodowym z tytułu
przychodów nie znajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzą-
cych ze źródeł nieujawnionych. W toku
postępowania stwierdzono, że wzrost
majątku w 2004 r. zadeklarowany przez
Tadeusza Chudeckiego w oświadczeniu
majątkowym znajduje uzasadnienie w
przychodach wykazanych w trakcie
postępowania podatkowego. W związ-
ku z powyższym postępowanie podat-
kowe umorzono.

Składając oświadczenie majątkowe
za rok 2004 Pan Tadeusz Chudecki nie
wykazał w części VIII tegoż oświadcze-
nia innych, źródeł dochodu, których ist-
nienie udokumentował dopiero w
postępowaniu podatkowym.

Jednocześnie Naczelnik tutejszego
Urzędu Skarbowego zwraca uwagę, że
zgodnie z przepisami art. 24h ust. 6 i 7
pierwszoplanowa rolę w procesie anali-
zy oświadczeń majątkowych pełnią
osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe w tym wypadku, zgodnie z
art. 27h ust. 3 pkt 1 przewodniczący
rady gminy. Urząd Skarbowy właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania
osoby składającej oświadczenie mająt-
kowe jest podmiotem. któremu również
przysługują wskazane w ustawie kom-
petencje do analizy.

W przedmiotowej sprawie bezspor-

ne jest, że wnikliwa
analiza oświadczenia
wskazanego radnego
za rok 2004 oraz za
wcześniejsze lata
poczyniona przez
Przewodniczącego
Rady Gminy Stare
Babice, mogła
doprowadzić jedynie
do tożsamych z
Urzędem Skarbowym
wniosków. Pozwoli-
łaby również na
wcześniejsze wyja-
śnienie wątpliwości
z radnym gminy odnośnie złożonego
oświadczenia”.

Przewodniczący w dalszej części
wystąpienia poinformował o przekaza-
niu Prezesowi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy. Udzielił także odpowiedzi Prze-
wodniczącemu Klubu Radnych „Wspól-
nota” na zapytanie złożone na sesji w
dniu 23 marca br. Oświadczył, że w
związku z umorzeniem postępowania
podatkowego przez Urząd Skarbowy
Warszawa-Bielany, nie zamierza infor-
mować prokuratury o podejrzeniu
dokonania przestępstwa przez radnego
Pana Tadeusza Chudeckiego

Przewodniczący otrzymał także dwie
uchwały Składu Orzekającego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie opinii o przedło-
żonym przez Wójta Gminy Stare Babice
sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2005 rok oraz w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Stare Babice dotyczącego udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.

W kolejnym punkcjie sesji Wójt
Gminy przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym.
Wśród najważniejszych spraw wymienił:
podpisanie aktu notarialnego  w sprawie
zakupu nieruchomości pod Stację Uzdat-
niania Wody w Borzęcinie Małym, kolej-
ną turę negocjacji z przedstawicielami
ZTM w sprawie usprawnienia komunika-
cji w naszej gminie, a także zorganizo-
wanie narady dotyczącej problemów
technicznych związanych z modernizacją
drogi wojewódzkiej nr 580. Wójt Gminy
odbył ponadto narady z: Komendantem
Powiatowym Policji dotyczące bezpie-
czeństwa w gminie, a także z przedsta-
wicielem GDDKiA w sprawach związa-
nych z budową dróg krajowych przebie-
gających przez tereny gminy. 

Wójt poinformował  radnych, że

wniosek złożony do tzw. funduszu nor-
weskiego o dofinansowanie programu
rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym
został zakwalifikowany do realizacji i w
ostatecznym rankingu znalazł się na 5
miejscu  wśród 22 wniosków, które
wybrano do dofinansowania. Ogółem
złożono 37 wniosków. Podał  przykłady
naszych konkurentów: pierwsze miejsce
uzyskał wniosek dotyczący komplekso-
wej informatyzacji systemu krwiodaw-
stwa i krwiolecznictwa w Polsce (Instytut
Hematologii i Transfuzjologii Białystok),
drugie miejsce - Utworzenie Centrum
Telekonsultacji TeleInterMed (Instytut
Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego), trzecie
Rozwój Usług Edukacyjnych i Rehabilita-
cyjnych w Ośrodku „Radość życia”(Cari-
tas Diecezji Sandomierskiej), czwarte-
Zespół Otwartych Obiektów Sportowo-
Rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopol-
skim (Gmina Grodzisk Wielkopolski). Jak
widzimy  tylko o jedną pozycję wyprze-
dził gminę Stare Babice podobny projekt
o podobnym charakterze,  trzy pierwsze
mają dużo większy ciężar gatunkowy.
Wartość naszego projektu wg szacun-
ków wynosi 6420 tys. zł, kwota dofi-
nansowania - 5457 tyś. zł.

W kolejnym punkcjie sesji radny
Tadeusz Chudecki przekazał Przewodni-
czącemu Rady Gminy pismo przewodnie
i pismo do Klubu Radnych „Wspólnota”,
w którym domaga się przeprosin od
Klubu Radnych, na łamach „Gazety
Babickiej”.

Radny otrzymał na to odpowiedź
radnego Henryka Kuncewicza , który
udowodnił  Tadeuszowi Chudeckiemu
pomyłkę w deklaracji majątkowej
zaznaczając przy tym, że cieszy się
z pozytywnego wyjasnienia całej
tej sytuacji. Dodał również , że wniosek
z powyższego jest jeden - ludzie popeł-
niają błędy i sam radny Chudecki prze-
konał się o tym , że nie jest nieomylny. 

Czytaj str. 22

Z sesji Rady Gminy 
Wójt Krzysztof Turek otrzymał podczas sesji
absolutorium za rok 2005
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Oczyszczalnia na półmetku!
Pod koniec kwietnia odwie-

dziliśmy obiekty oczyszczalni
ścieków w Starych Babicach.
Cały teren oczyszczalni jest
obecnie wielkim placem budo-
wy. Inwestycja imponuje rozma-
chem, ale co najważniejsze,
wykonano już 50 % wszystkich
robót. Wrześniowe terminy
zakończenia rozbudowy powin-
ny zatem zostać dotrzymane.

1

3

4

5

2
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Chyba nikt z mieszkańców gminy nie
zdawał sobie sprawy z tego, że na terenie
oczyszczalni powstaje reaktor, co prawda
nie atomowy, a biologiczny, ale zawsze
jest! W nim to właśnie rozpoczyna się
proces oczyszczania ścieków (fot. 1).
Wysokość ściany reaktora (widać zbroje-
nie stalowe) wynosi prawie 6 m! Z tego
miejsca ścieki będą przepływać do osad-
nika wtórnego (fot. 2, widać fundamenty
i początek budowy ścian), gdzie nastąpi
oddzielenie czystych wód pościekowych
od osadu, na zasadzie sedymentacji (osa-
dzanie się pod wpływem siły ciężkości).

Oczyszczona woda wypływająca
z osadnika wtórnego za pośrednictwem
filtra piaskowego i zbiornika retencyjnego
zostanie odprowadzana do rowu Z-7 i
popłynie dalej do Puszczy Kampinoskiej. 

Osad, o którym wspominaliśmy
wcześniej, zostanie odprowadzany do
ciągu odwadniającego i komory stabili-
zacji, w której  pozbawia się go przykre-
go zapachu. Końcowym elementem
odwadniania osadu jest prasa (fot. 3)-
najdroższe jednostkowo urządzenie
oczyszczalni (pond 500 tys. zł). Osad  po
sprasowaniu trafi do wiaty składowania
(fot. 4) - później może służyć do produk-
cji nawozu.

Urządzenie przypominające odwró-
coną rakietę to tzw. piaskownik (fot.5),
jest to początkowy element oczyszczania
ścieków. Wpływają do niego nieczystości
wprost z terenu gminy. Uzyskują tam
ruch wirowy, dzięki czemu  oddziela się
od nich piasek, który następnie wypłuku-
je się w separatorze piasku, a ścieki tra-
fiają dalej do oczyszczania.

Codziennie na budowie pracuje
ponad 100 osób - od godz. 7:00 do
19:00. Prace realizowane są w czynnym
obiekcie oczyszczalni, co nastręcza wielu
kłopotów, dlatego też codziennie uzgad-
niane są kolejne działania, a co tydzień
odbywają się tzw. koordynacje - zebrania
pracowników biura inżyniera kontraktu-
nadzorującego prace w imieniu Gminy,
z udziałem wszystkich wykonawców i pra-
cowników Eko-Babic. Kilka razy dziennie
pracownicy oczyszczalni dokonują obcho-
dów całego obiektu.

Jak zapewnił nas prezes GPK „Eko-Babi-
ce” Paweł Turkot – urządzenia, w które
wyposażana jest oczyszczalnia są najlepszy-
mi, jakie można kupić w Polsce, a przyjęte
rozwiązania konstrukcyjne, to wynik kon-
sultacji przeprowadzanych w najnowszych
obiektach tego typu i efekt własnych
doświadczeń. Po zakończeniu rozbudowy
w Babicach powstanie jedna z najnowo-
cześniejszych oczyszczalni w kraju.

Obecnie oczyszczalnia przetwarza w
ciągu doby co najmniej 1500 m3 ścieków,
mimo że zaprojektowana była na 1200
m3, po modernizacji jej wydajność wzro-
śnie do 3 tys. m3 na dobę , z możliwością
dalszego powiększenia. Ben

Plan będzie istotny zarówno dla
samych mieszkańców, ze względu na
informacje dotyczące inwestycji, jak i dla
podmiotów gospodarczych, które będą
chciały na terenie gminy zlokalizować
swoją działalność. Dokument będzie
również stanowić podstawę do racjonal-
nego wydatkowania publicznych pienię-
dzy. Stanie się już niebawem wymaga-
nym załącznikiem przy ubieganiu się o
środki zewnętrzne do współfinansowa-
nia inwestycji z Unii Europejskiej lub przy
pomocy, kredytów bankowych.

Jak podkreślali eksperci, prace nad
tym dokumentem wymagają określonej
metodologii działania. Pierwszy etap to
zgłaszanie wniosków inwestycyjnych
przez mieszkańców gminy i władze
samorządowe. Stanowią one podstawę
do sporządzenia pierwszej (roboczej)
wersji planu inwestycyjnego, po przed-
stawieniu której nastąpi kolejny etap
konsultacji, wnoszenia uwag, poprawek
i uzupełnień.

Podczas przedstawiania wersji robo-
czej dokumentu eksperci określą możli-
wości finansowania zaproponowanych
inwestycji. Łatwo jest bowiem składać
różnorodne wnioski, ale samorząd musi
jednak działać w określonych realiach
budżetu i możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych. Eksperci określą
zatem jakimi kwotami Gmina może dys-
ponować na inwestycje w poszczegól-
nych latach obowiązywania planu- tak,
aby nie stracić zdolności kredytowej czy
płynności finansowej. 

Rozpatrując wszystkie powyższe
czynniki, pracując nad tym dokumen-
tem dojdziemy wreszcie do najbardziej
newralgicznego momentu, kiedy trzeba
będzie wybrać z katalogu zgłoszonych
propozycji, te, które mają szansę być
zrealizowane. Pozostałe wnioski będą
musiały czekać na środki finansowe.
Podchodząc odpowiedzialnie do zagad-
nienia opracowania planu, trzeba
będzie przeprowadzić odpowiednią
ilość konsultacji społecznych, która
umożliwi stworzenie ostatecznej wersji
dokumentu, stanie się on wtedy przed-
miotem obrad Rady Gminy i to ona
podejmie decyzję o jego uchwaleniu,
a co za tym idzie o realizacji zawartych
w nim wniosków inwestycyjnych.

Podczas spotkania określono czas na
zbieranie wniosków inwestycyjnych - do
końca kwietnia. W maju natomiast
powinna być opracowana pierwsza
wersja robocza planu i wyznaczone

kolejne spotkanie konsultacyjne.
Plan opracowany na lata 2007-

2013, będzie pokrywał się z okresem
budżetowym UE. Warto jednak zazna-
czyć, że jest to dokument otwarty i jak
go określili eksperci tzw. plan kroczący.
W tych gminach, w których obowiązuje
od lat, co roku następuje jego weryfika-
cja, wprowadza się uzupełnienia
i poprawki. Działania te następują przed
złożeniem przez Wójta prowizorium
budżetowego do Rady Gminy.

Plan nie jest zatem sztywnym doku-
mentem, w pełni obligatoryjnym na
wyznaczony okres obowiązywania. Jeśli
samorząd wystąpi np. o środki finansowe
do UE na współfinansowanie jakiegoś
zadania, a zapisano je wcześniej w planie
i nie uda się ich otrzymać, można wtedy
podjąć decyzję o tym- czy zrezygnować
z danej inwestycji, czy do jej realizacji
przesunąć środki z innego zadania. 

Przy opracowaniu planu istotne jest
również uwzględnienie uwarunkowań
zewnętrznych. Mogą być nimi np. poro-
zumienia z innymi samorządami oraz
dyrektywy unijne, które będą nas już
wkrótce obowiązywały. Jedna z nich
dotyczy np. problematyki wodno ścieko-
wej: jeśli chodzi o budowę wodociągów
w systemie zbiorczym okres dostosowaw-
czy Polski kończy się w 2010 r., a w seg-
mencie dotyczącym kanalizacji w 2015 r.

Analizując plany przyjęte w wielu
polskich gminach, można stwierdzić, że
ich szkieletem są zagadnienia dotyczące
budowy infrastruktury wodno- kanaliza-
cyjnej i drogowej. Na pozostałe inwesty-
cje brak przeważnie środków i stanowią
one uzupełnienie wymienionych dwóch
segmentów.

Na zakończenie spotkania informa-
cyjnego rozdano przybyłym dwa typy
formularzy do wpisywania wniosków
inwestycyjnych. Formularz 1a dla osób
z ÿgrona kadry kierowniczej i władz
gminy- zorientowanych w problematyce
inwestycji i ich kosztorysów, oraz formu-
larz uproszczony 1b dla sołtysów, miesz-
kańców i przedstawicieli organizacji
pozarządowych. 

Będziemy Państwa informować
o aktualnych postępach prac przy
opracowywaniu planu. 18 maja br.
składano jeszcze kolejne wnioski
inwestycyjne, a prezentacja wersji
roboczej dokumentu przewidziana
została dla radnych naszej gminy w
pierwszych dniach czerwca.

bs.

Wieloletni 
Plan Inwestycyjny

– dokończenie ze str. 4
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Cóż takiego skłania wolontariusza
do poświęcenia swego życia dla
innych? Przede wszystkim natural-
ny odruch serca, który przynagla
każdego człowieka do pomocy
drugiemu - swemu bliźniemu. Jest
to bez mała „prawo istnienia”.
Wolontariusz, gdy bezinteresownie
może dać innym coś z siebie,
doświadcza radości, która prze-
wyższa to, czego dokonał.

Jan  Paweł II

Dwa lata temu Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej zainicjował powsta-
nie wolontariatu w naszej gminie.
Pierwsze spotkanie pod hasłem ,,Jak
zatrzymać wolontariusza” odbyło się 21
września 2004 roku. Aby zbadać
potrzeby ludzi, na terenie gminy roz-
prowadzono ankiety dla mieszkańców,

w których mogli wypowiedzieć się na
temat swoich oczekiwań.

Pierwsze spotkanie wolontariuszy
odbyło się 4 listopada 2004 r. Obecnie
mamy już 20 czynnie działających osób
(na stałe) i 5 osób, które angażują się
w akcje jednorazowe. Koordynatorem
wolontariatu jest Bożena Marczak - pra-
cownik socjalny GOPS.

W 2005 r. podpisano 23 porozumie-
nia dotyczące wykonywania świadczeń
pomocy pomiędzy wolontariuszami,

a Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Wolontariusze są
z reguły młodymi ludźmi, poświęcający-
mi swój wolny czas osobom potrzebują-
cym pomocy, ludziom starszym, cho-
rym, rodzinom wielodzietnym, dzie-
ciom. Pracują również w grupie wspar-
cia dla dzieci, działającej przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przed rokiem wolontariusze brali
udział w ,,Rodzinnym Integracyjnym Dniu
Dziecka” w Bliznem Jasińskiego, na który
przygotowali program ,, Lata XX-ste, lata
XXX-ste”, prowadzili także loterię fanto-

wą. Wolontariusze
pomagali również w
opiece nad dziećmi
podczas akcji letniej
,,LATO – 2005 r.”
zo rgan i zowane j
przez Grupę Wspar-
cia dla Dzieci przy
Klubie „Naprzód”
Zielonki.

Spotkania wolo-
natariuszy z koordy-
natorem odbywają
się raz w miesiącu.
Omawia się wtedy
różne aspekty pracy

z podopiecznymi, ustala zakres potrzeb,
powstają wówczas nowe pomysły doty-
czące wzajemnej współpracy.

Koordynator uczestniczy również
w cyklicznych spotkaniach (raz w miesią-
cu w Centrum Wolontariatu, w Warsza-
wie), na których omawia się działania
prowadzone w różnych dzielnicach War-
szawy, a także w miastach i gminach na
terenie całej Polski.

Wolontariat w naszej gminie istnieje
po to, aby pomagać ludziom, którzy nie
mogą w pełni uczestniczyć w wielu
wymiarach życia społecznego i osobi-
stego. Swoje działania kieruje na te
obszary pomocy,
do których wcze-
śniej nikt inny nie
dotarł. Serdecznie
z a p r a s z a m y
wszystkie osoby,
które potrzebują
pomocy wolonta-
riusza o zgłaszanie
się bezpośrednio
do Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sta-
rych Babicach ( ul.
Rynek 32 tel. O22
722-90-11)

Pomoc można uzyskać w róż-
nych dziedzinach życia: w robieniu
zakupów, w drobnych pracach
domowych, w opiece nad dziećmi i
osobami starszymi.

Zwracamy się również do młodych
ludzi. Jeżeli dysponujecie wolnym cza-
sem i chcecie nieść pomoc potrzebują-
cym zostańcie wolontariuszami. Macie
szansę zdobycia doświadczenia zawo-
dowego, poznania własnych predyspo-
zycji i umiejętności przydatnych przy
wchodzeniu na rynek pracy .

Zapraszamy osoby, które chcą
pomagać nieodpłatnie o włączenie
się do naszej akcji. Mile widziani są
również studenci, którzy chcieliby
pracować z dziećmi, zaszczepić w
nich nową wiedzę czy zaintereso-
wania w ramach nieodpłatnych
praktyk, pracując przy Grupie
Wsparcia dla Dzieci działającej przy
tutejszym Ośrodku.

Bożena Marczak

Nie wystarczy zaradzić potrzebom
kogoś, kto znajduje się w trudnej
sytuacji materialnej, należy jedno-
cześnie zaspokoić jego pragnienie
wartości i głębokich odpowiedzi.
Ważny jest rodzaj pomocy, którą
się oferuje, ale jeszcze ważniejsze
od tego jest serce, z jakim tej
pomocy się udziela. Zarówno gdy
chodzi o projekty na małą skalę, jak
i o wielkie przedsięwzięcia, wolon-
tariat w każdym przypadku powi-
nien być szkołą życia, zwłaszcza dla
ludzi młodych, przyczyniając się do
ich wychowania w kulturze solidar-
ności i otwartości, w gotowości do
dania daru z siebie.

Jan  Paweł  II

Wolontariusz z pomocą bliźnim
dokończenie ze str. 2
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Kilka dni temu Szkołę Podstawo-
wą w Starych Babicach odwiedziła
Mira Stanisławska-Meysztowicz
prezeska Fundacji Nasza Ziemia
i niestrudzona propagatorka pol-
skiej edycji akcji Sprzątania Świata.
Dzieciom opowiadała o potrzebie
ochrony środowiska naturalnego,
o recyklingu i wpływie każdego
z ÿnas na światową ekologię. Spe-
cjalnie dla Naszych Czytelników Pani
Mira udzieliła wywiadu.

– Skąd Pani obecność w Babicach?
– Chciałam rozpropagować akcję

sprzątania świata i rozciągnąć ją rów-
nież na wiosnę, dlaczego mamy sprzą-
tać tylko jesienią? Odwiedzam wiele
szkół w Polsce i muszę się przyznać, że
bardzo lubię te spotkania, lubię dzieci i
młodzież. Dzieci są prawdziwe i mówią
szczerze to, co im się nie podoba.
Z dorosłymi bywa już inaczej...

– Czy ekologia to nie za trudny
temat?

– Ależ nie. Ja mówię do dzieci zwy-
czajnie, prostymi słowami, aby zrozu-
miały, że ekologia to nie jest jakieś dziw-
ne słowo. To nasza codzienność. Na
środowisko ma przecież wpływ  każdy
z nas. To czy gasimy niepotrzebne świa-
tło, czy chodzimy z własną siatką na
zakupy, czy za każdym razem bierzemy
foliową torebkę, jak myjemy zęby- czy
używamy kubeczka, czy strumienia
wody z kranu, czy pierzemy pełną pral-
kę ubrań, czy tyko troszeczkę. Wszystkie
takie drobne sprawy składają się na
światową ekologię. Najwyższy czas
uzmysłowić sobie konsekwencje
naszych działań i zacząć żyć inaczej.

– I co na to dzieci?
– Słuchają z zainteresowaniem, a ja

ich prowokuję do myślenia. Może kiedyś
właśnie te dzieci będą konstruktorami

ekologicznego samolotu lub samocho-
du, które nie będą niszczyły atmosfery
i zużwały drogiego paliwa? Uważam, że
wszystko przed nimi. Dzięki edukacji
wyrosną na innych obywateli, bardziej
świadomych.

– Co to za obrazek przyniosła
Pani ze sobą?

– Jest to plakat zaprojektowany
przez Andrzeja Pągowskiego, mówiący
o potrzebie segregacji odpadów. Bo
w tych odpadach są bardzo cenne
surowce wtórne, które trzeba odzyskać.
Np. szkło daje się przerabiać właściwie
bez końca, nie powinno trafiać na wysy-
pisko, w ogóle się nie rozkłada, a huty
go potrzebują. Wiele rzeczy można
przetworzyć i ponownie wykorzystać:
papier, puszki, aluminium, nie mówiąc
już o konieczności utylizacji odpadów
niebezpiecznych: baterii, świetlówek,
rtęci z termometrów, lekarstw. Prowa-
dząc recykling szanujemy kopaliny
i myślimy o naszych wnukach, musimy
przecież zostawić im zdrową przyrodę.

– To wszystko wydaje się proste,
trzeba jednak zmienić przyzwycza-
jenia...

– Ważna jest świadomość, że los
naszego środowiska jest w naszych
rękach i codziennych zachowaniach.
A tutaj w babickiej gminie macie tak
piękne okolice i świeże powietrze. Bar-
dzo lubię te miejsca, kocham las, tylko
martwi mnie to, że w okolicy pojawiają
się dzikie wysypiska śmieci. Mogą tam
być odpady niebezpieczne, które zatru-
wają wodę i stopniowo wszystkich nas.
To niesprawiedliwe. Ktoś nie chce zapła-
cić parę groszy za wywóz śmieci i dlate-
go zatruwa innych? Ja się na to nie zga-
dzam i będę z tym walczyła. Udało się
w innych krajach, uda się i w Polsce...

– Co zatem powinniśmy zrobić
aby się udało?

– Jako dziecko wyemigrowałam

z rodzicami do Australii. Tam się mówi
„to make decision”, co w dosłownym
tłumaczeniu oznacza „zrobić decyzję”.
Kiedyś Australia była bardzo zaśmieco-
na jednak po odpowiednich działaniach
rządowych jest teraz  czystym krajem.
Ogromne nakłady finansowe na eduka-
cję i wypracowanie specyficznej mody
społecznej przyniosły wyniki. Tam nie
spotkamy dzikich wysypisk śmieci
i brudnych ulic. W miastach każdy
sprząta po swoim piesku. Wychodzi na
spacer trzymając smycz i woreczek na
nieczystości. Podobne woreczki wiszą
na słupach w parkach, są bezpłatne.
Wrzuca się je do specjalnych pojemni-
ków. Nie ma z tym problemu- to już jest
normalność i przyzwyczajenie społecz-
ne. Podobnie jest w Paryżu, gdzie kilka
lat temu wprowadzono zwyczaj „sprzą-
tania po swoim psie”. Dlaczego w Pol-
sce musi być inaczej? Ktoś odpowie-
dzialny powinien podjąć decyzję i zmie-
nić ten stan rzeczy.

– A jak w Australii jest z recyklin-
giem?

– Zastosowano tam bardzo prosty
system. Wszyscy otrzymują pojemniki,
do których wkładają odpady nadające
się do ponownego przetworzenia.
Razem wrzuca się papier, plastik, szkło
itp. Raz w tygodniu pojemniki są zabie-
rane bezpłatnie. Odpady na bazie sortu-
ją firmy. W ten sposób w większości
australijskich stanów 90% społeczeń-
stwa uczestniczy w recyklingu, a w Mel-
bern - w stanie Victoria - gdzie miesz-
kam nawet 98 % . I to się opłaci, ponie-
waż śmieci nie nadających się do
ponownego przetworzenia pozostaje
bardzo niewiele, nie wydajemy zatem
dużych pieniędzy na ich wywiezienie.
A u nas, gdy zwracam się do polityków
o fundusze na edukację ekologiczną
społeczeństwa, ciągle brak odpowied-
nich środków. dokończenie na str. 19

Australia już jest czysta 
teraz czas na Polskę...
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W dzień Św. Izydora Oracza 
(10 maja) - patrona rolników w UG
w Starych Babicach odbyło się spo-
tkanie izb rolniczych z terenu nasze-
go powiatu. Oprócz przedstawicieli
władz samorządowych poszczegól-
nych gmin i powiatu uczestniczyli
w nim wicewojewoda mazowiecki
Cezary Pomarański, prezes Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmu-
lewicz, a także Jan Krzysztof Arda-
nowski  podsekretarz stanu w
MRiRW. Nie zabrakło również człon-
ków izby rolniczej z naszej gminy:
Sławomira Skorupskiego i Heroni-
ma Marczaka. Spotkanie prowadzi-
ła przewodnicząca Rady Powiato-
wej MIR Zofia Rutkowska.

Podczas zebrania omawiano zagad-
nienia dotyczące opłacalności produkcji
rolnej, a także perspektywy polskiego
rolnictwa i kierunki jego rozwoju. Celem
obecnego rządu jest zapewnienie
warunków do utrzymania jak najwięk-
szej ilości gospodarstw rolnych na pol-
skiej wsi. Należy jednak doprowadzić do
zróżnicowania źródeł ich dochodów.
Grupa gospodarstw wielkotowarowych
musi wypracować lepsze powiązania
z rynkiem i odbiorcami produktów rol-
nych poprzez kontrakty i gwarancje.
Również dla mniejszych gospodarstw
będzie miejsce na rynku, powinny one
łączyć się w grupy producenckie. Pomo-
że w tym nowelizacja ustawy znosząca

podwójne opodatkowanie, a także wie-
lokierunkowe działania przygotowywa-
ne przez rząd. W Ministerstwie Rolnic-
twa opracowuje się projekt systemu
dotyczącego wytwarzania energii odna-
wialnej w oparciu o produkcję rolniczą.
Zagadnienie to będzie dotyczyć biopa-
liw, biogazu, biomasy itp. - Przez weto
prezydenta Kwaśniewskiego zmarnowa-
no 4 lata, a nasi sąsiedzi w tym czasie
rozwijali rynek energii odnawialnej-
mówił Jan Krzysztof Ardanowski. – Ci,
którzy w Polsce blokowali sprawę biopa-
liw, dziś są przygotowani kapitałowo do
przejęcia tego rynku, a nam chodzi o to,
aby powstawały małe przedsiębiorstwa
z udziałem rolników i gmin. 

Ustawa o biopaliwach zapewni obli-
gatoryjnie biodomieszkę do
paliw w ilości od 1,5 do
5%. Biopaliwa będą mogły
produkować również
cukrownie, wiele osób
znajdzie tam miejsce pracy. 

Kolejnymi kierunkami,
które będą się rozwijać w
ciągu najbliższych lat przy
wsparciu środków z UE są:
ekologiczna produkcja żyw-
ności, a także przetwórstwo
żywności w gospodar-
stwach rolnych, które
będzie mogło być połączo-
ne z ideą „produktów regio-

nalnych” i agroturystyką. W tym celu
należy jednak zmniejszyć  obecne wyma-
gania weterynaryjne i sanitarne, które są

dziś w Polsce dużo ostrzejsze  niż w
zachodnich państwach UE. Szukuje się
zatem wiele zmian ustawowych, które
powinny uprościć procedury działalności
gospodarczej i doprowadzić do ożywie-
nia rynku na wsi poprzez tworzenie
nowych miejsc pracy i dopływ środków
na tzw. mikroprzedsiebiorstwa. Planowa-
na jest ponadto zmiana ustawy o
doradztwie rolniczym, która ma połączyć
odr-y z izbami rolniczymi.

Spraw do rozwiązania w rolnictwie
jest wiele. Złożyły się na to wieloletnie
zaniedbania, a także przemiany na
rynku pracy. Dziś wielu gospodarzy musi
z konieczności posługiwać się siłą robo-
czą zza wschodniej granicy, bo mimo
bezrobocia Polaków trudno znaleźć do
prac sezonowych w rolnictwie. Podczas
spotkania postulowano, aby również
i ta kwestia znalazła odpowiednie roz-
wiązanie ustawowe legalizujące pracę
osób zza wschodniej granicy Polski.

Wieś jest doskonałym miejscem do
mieszkania, wiedzą o tym doskonale
ludzie z Warszawy przeprowadzający się
ze stolicy do naszej gminy. Chodzi jeszcze
o to, aby na wsiach powstawały miejsca
pracy, aby można było odwrócić ogólno-
polską tendencję pustoszenia polskiej wsi
i wyjazdu młodzieży w poszukiwaniu
pracy do dużych miast i poza granice Pol-
ski. Spotkanie w Babicach daje nadzieję,
że wreszcie rozpoczną się działania zmie-
niające te niekorzystne tendencje. Oby
były zapowiedzią przyszłości, a nie tylko
miłymi obietnicami. AŻ

Spotkanie izb rolniczych

Minął czas na patriotyzm? – dokończenie ze strony 3

Dzieci z Borzęcina przygotowały
wraz z nauczycielami pokazową lekcję
historii. Recytowano wiersze Krasickie-
go, Mickiewicza, Norwida i Baczyń-
skiego, zaśpiewał chór prowadzony
przez Bernarda Olosia, wystąpiła rów-
nież orkiestra dęta. Na zakończenie
uroczystości zaprezentowano prace
malarskie Kazimierza Dębskiego. Arty-

sta mieszkający w Kolonii Pogroszew
opowiadał o swojej twórczości. Czy
zatem nie warto tego wszystkiego
posłuchać i obdarzyć święto państwo-
we chwilą refleksji?

Zastanawialiśmy się już kiedyś nad
przyczyną małej frekwencji mieszkań-
ców gminy na oficjalnych uroczysto-
ściach. Sonda redakcyjna przeprowa-

dzona w ub. roku na temat pojmowa-
nia słowa „Ojczyzna” przez dzieci wyka-
zała dużą wrażliwość uczniów na spra-
wy naszego kraju i ojczystej ziemi. Czy
zatem to tylko starsze - dorosłe pokole-
nie nieco zobojętniało, a może ludzie
po prostu nie mają czasu na świętowa-
nie. Co sądzą o tym nasi Czytelnicy? 

ł-p.
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W  dniach 18-20 sierpnia w Bło-
niu odbędzie się międzynarodowy
festiwal muzyczny przeznaczony
dla zespołów amatorskich. W
imprezie mogą brać udział wyko-
nawcy muzyki z gatunków: folk,
jazz i rock. Chęć uczestnictwa w
festiwalu zadeklarowało już 14
gmin polskich, 12 włoskich i 10
angielskich. Tak liczna, międzynaro-
dowa obsada zapowiada ciekawe
wydarzenie kulturalne, które  na
pewno warto będzie zobaczyć.

Pomysł zorganizowania międzyna-
rodowego festiwalu muzycznego
powstał w ub. roku podczas wizyty wło-
skich samorządowców w naszym
powiecie. Realizacja tego projektu

odbywa się w ramach międzynarodo-
wego partnerstwa gmin i działalności
Europejskiej Unii Małych i Średnich
Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej
„Unicorn”. Myślą przewodnią przedsię-
wzięcia jest promocja naszego regionu
i polskiej muzyki wśród partnerów
z Unii Europejskiej.

Do udziału w festiwalu zachęcamy
mieszkańców naszej gminy. Impreza
będzie przebiegała w trzech etapach.
W pierwszym zostaną zorganizowane eli-
minacje gminne, w drugim eliminacje do
finału w Błoniu i w trzecim - występ fina-
łowy w Błoniu przy udziale publiczności.

6 najlepszych polskich zespołów
otrzyma zaproszenie do udziału we
włoskiej edycji festiwalu, koszty uczest-

nictwa pokryje partner włoski i fundu-
sze UE.

Festiwal podzielono na trzy części:
pierwsza odbędzie się w Polsce, druga
we Włoszech w Formia (region Lazio),
a trzecia w Anglii w regionie West
Midlands. Przypominamy, że do uczest-
nictwa w festiwalu dopuszczone są
jedynie amatorskie grupy muzyczne,
grupy zawodowe mogą wystąpić na
nim jako goście. 

Zgłoszenia do udziału w Międzyna-
rodowym Festiwalu Muzyki Współcze-
snej w Błoniu należy składać w Urzędzie
Gminy w Starych Babicach do końca
maja br. W tej sprawie prosimy kontak-
tować się z  Adolfem Jarkowcem tel.
022 722 90 78. ł-p

Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Współczesnej w Błoniu
Również dla mieszkańców naszej gminy...

Organizacja międzynarodowego
festiwalu muzycznego, o którym pisze-
my powyżej jest wynikiem miłych kon-
taktów, pomiędzy samorządowcami
naszego powiatu i przedstawicielami
władz włoskiego rejonu Lazio. Włosi
odwiedzili naszą gminę w ub.r., uczest-
niczyli także w międzynarodowej konfe-
rencji w Izabelinie. Dzięki zawartym
porozumieniom, przed rokiem do
Włoch pojechała Gminna Orkiestra
Młodzieżowa z Babic, a tego lata, do
Błonia przyjadą młodzi włoscy muzycy.

Dwa miesiące temu nasi samorzą-
dowcy odwiedzili przedstawicieli władz
Esperi. Spotkanie odbyło się w Kaplicy
Lauretańskiej i miało bardzo uroczysty
przebieg. Uczestniczyli w nim m.in.:
prezes XIX Wspólnoty Górskiej Oreste
De Bellis, wiceburmistrz Esperi Giovanni
Bevilacqua. Ze strony przedstawicieli
babickiej gminy w spotkaniu uczestni-
czyli: z-ca wójta Jolanta Stępniak, sekre-
tarz Wiesława Wojtachnio, a z ramienia
powiatu: wicestarosta Paweł Kanclerz,
przew. rady Edward Wołyński i radny
Paweł Białecki. Omawiano sprawy zwią-
zane z rozwojem współpracy kultural-
nej, a także zagadnienia dotyczące
utworzenia bliźniaczych miejscowości.
Nasi przedstawiciele potwierdzali ideę
braterstwa między narodami i zaprasza-

li Włochów do Polski. Spotkanie samo-
rządowców zostało opisane nawet we
włoskiej prasie, w której miłym akcen-
tem było wspólne zdjęcie. Podczas
wizyty w pięknej Italii nie zabrakło także
akcentów patriotycznych. Samorządow-
cy odwiedzili grób Ojca Świętego Jana
Pawła II i Cmentarz Wojenny na Monte
Cassino, gdzie zapalono znicze i złożo-
no kwiaty. ł-p

Współpraca samorządów
– partnerstwem w Europie
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Już po raz piąty zorganizowano
w naszej gminie obchody Dnia
Ziemi. 23 kwietnia na terenie Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach
odbył się festyn edukacyjny, pod-
czas którego można było poznać
wiele ciekawych zagadnień z dzie-
dziny ekologii, uczestniczyć w grach
sportowych, obejrzeć pokaz mody,
a także spróbować zdrowych przy-
smaków. W tym samym czasie
odbywała się wielka impreza
w Warszawie na Polach Mokotow-
skich, kto wybrał stolicę, nich teraz
żałuje, w Babicach bowiem atrakcji
nie brakowało...

Uczniowie bardzo chętnie chodzą
do szkoły, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma
tam lekcji. Tego dnia przyszło wielu z
nich, razem z rodzicami. Nasze placów-
ki oświatowe często otwierają podwoje
na imprezy kulturalne i obchody różno-
rodnych świąt. Szkoła jako placówka
otwarta integruje środowisko dzieci i
rodziców, a tak miłe imprezy jak Dzień
Ziemi dostarczają niezapomnianych
wspomnień.

W dzisiejszym zagonionym świecie,
gdy pojawia się taki dzień, w którym

d z i e c i
wspólnie
z rodzica-
mi mogą
uczestni-
czyć w
r ó ż n y c h
ciekawych
przedsię-
w z i ę -
ciach, warto o nim pamiętać. Dzień
Ziemi był doskonałą okazją do wspólnej
zabawy, zwłaszcza że nauczyciele i
uczniowie przygotowali dla nas wiele
atrakcji. 

Całość imprezy podzielono na trzy
części - edukacyjną, artystyczną i spor-
tową. W pierwszej znalazły się: wystawa
na temat „Systemu rzecznego Wisły
i Odry”, stoisko Kampinoskiego Parku
Narodowego, tradycyjny warsztat do
wyrobu świec, prezentacja wyrobów
pszczelarskich, a także wystawa doty-
cząca ochrony życia i zdrowia
w nauczaniu Jana Pawła II. W części
artystycznej zaprezentowały się uczen-
nice w ekologicznym pokazie mody,
można było nauczyć się wyrobu różno-
rodnych kompozycji z suszonych kwia-

tów i siana, a także obejrzeć prace pla-
styczne uczniów i poznać techniki
malarskie. W części sportowej imprezy
zorganizowano zawody ringo, a także
całą paletę gier edukacyjnych prowa-
dzonych przez panie z Polskiego Stowa-
rzyszenia Pedagogów i Animatorów
Klanza. Jeśli jeszcze dodamy, że tego
dnia była wspaniała, słoneczna pogoda
- mamy gotowy przepis na udaną
„kwietniową majówkę”.

Dziś już Dzień Ziemi w Babicach
wydaje się rzeczą normalną. Ale gdy
organizowano go po raz pierwszy, nie
wiadomo było czy impreza się przyjmie.
Dorota Radecka, Renata Kusztal i dzi-
siejsza dyr. szkoły - Dorota Smolińska
były pierwszymi, które postanowiły
wprowadzić Dzień Ziemi do kalendarza

Dzień 
Ziemi 

Stroje z

Miodek smakowałMiodek smakował

Dzień 
Ziemi 
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imprez gminnych. Do
dziś, właśnie te Panie są
głównymi organizatorka-
mi imprezy, a do pomocy
włączyło się jeszcze wiele
osób z grona pedago-
gicznego i pracowników
szkoły.

Głównym celem
Babickiego Dnia Ziemi jest

uwrażliwienie
dzieci i dorosłej
części naszego
społeczeństwa
na sprawy eko-
logii i potrzeby
ochrony środo-
wiska natural-
nego. Szkoła
realizuje te za-
dania na co
dzień prowa-
dząc klasy o pro-
filu ekologicz-
nym, a także

uczestnicząc w konkursie powiatowym
„ekologiczna szkoła”.

Z okazji Dnia Ziemi rozstrzygnięto
kilka konkursów zorganizowanych
wcześniej przez tę placówkę. W kon-
kursie ekologicznym pierwsze miejsca
zajęli: Adam Kowalczyk, Kamil Rusak,
Kacprer Smoliński i Monika Morawska.
Uczniom serdecznie gratulujemy wyni-
ków, a nauczycielom dziękujemy za
zorganizowanie udanej imprezy.

Tekst i fot. Marcin Łada

Laureaci konkursu ekologicznego

roje z surowców wtórnych? A czemu nie?

Roślinka za makulaturę

Tak kiedyś tradycyjnie wyrabiano świece ->Tak kiedyś tradycyjnie wyrabiano świece ->

Roślinka za makulaturę
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„Księżniczka na ziarnku grochu” wg
Jana Brzechwy zgromadziła trzykrotnie
tego dnia pełną widownię. Rodzice grali
dla swoich dzieci, a także znajomych,
sąsiadów i również przedstawicieli
władz gminy. Spektakl udał się dosko-
nale. 11 aktorów świetnie wczuło się w
swoje role, a scenografia i stroje wypo-
życzone na tę okazję z Teatru Wielkiego
dopełniły reszty - wszyscy poczuliśmy
się jak w bajce.

Teatr rodziców jest już tradycją
w naszej gminie. To przedsięwzięcie roz-
poczęte 9 lat temu, jako element nowa-
torskiego modelu nauczania, miało na
celu wypracowanie specyficznej więzi
z rodzicami, polegającej na współpracy
rodziców z babickim przedszkolem.

– Kontakty poprzez sztukę pozwalają
nawiązać sympatyczne znajomości, a co
za tym idzie, lepiej poznać oczekiwania
rodziców względem naszej placówki. Ich
realizacja pomaga później dzieciom i
nauczycielom - mówi dyr. przedszkola
Bożenna Pyć. – Rodzice przygotowując
się do spektaklu, uczestnicząc w pró-
bach, a później grając w sztuce stają się
bardziej otwarci i znani w środowisku
mieszkańców naszej gminy. A jest to
bardzo ważne, bo wielu z nich sprowa-
dziło się tu niedawno, dzięki teatrowi

możemy ich bliżej poznać i polubić, co
powoduje, że dobrze czują się w gronie
innych rodziców.

Największą radością dla aktorów są
brawa ich dzieci i zadowolenie malujace
się na wielu buziach. Trudno się dziwić,
które dziecko nie chciałoby mieć taty
króla, czy mamy księżniczki? Miłe jest
również to, że na spektakl czekają nie
tylko dzieci, ale również dorośli miesz-

kańcy naszej gminy. Tak to już jest, kto
raz zobaczył teatr rodziców, chętnie
przyjdzie również za rok. Podobnie jest
z aktorami, rodzice sami się zgłaszają
do udziału w sztuce, z naborem nie ma
zatem problemów. Tomasz Langa (kró-
lewicz) grał już w teatrze dwa razy,
a przymierza się podobno za rok do
trzeciego. Każdy z rodziców miał jakieś
zadanie i wywiązał się z niego popiso-
wo. Agnieszka Maul (księżniczka) zad-
bała np. o stroje. W organizacji całego
przedsięwzięcia brało udział wiele osób.
Nauczycielki: Małgorzata Siekierska,

Królem być...
Król to ma klawe życie, wyżywienie też ma klawe, kiedy budzi

się o świcie, dają mu do łóżka kawę... Trawersując nieco znaną pio-
senkę Tadeusza Chyły, można by powiedzieć, że wielu z nas chcia-
łoby choć na chwilę być królami, królowymi, a może chociażby
księciem, lub księżniczką...Tylko niektórzy jednak mogą mieć taką
okazję. W babickim przedszkolu 26 kwietnia br. ujrzeliśmy cały
dwór. Tam bowiem, już po raz dziewiąty, rodzice odegrali sztukę
teatralną dla swoich dzieci.
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i Ewa Sawczyniuk zajęły się reżyserią
i oprawą muzyczną, a Grażyna Karbow-
ska sprawami technicznymi. Wymieńmy
również pozostałych aktorów, w ich
gronie znaleźli się: Artur Radziejewski,
Wiesława Nowak, Izabella Pasiak,
Anna Rumowska, Alicja Napurka,
Anna Dyr, Izabella Jachimowicz, Danu-
ta Cieślak i Elżbieta Pawlak. Wszyscy
się napracowali i wszyscy zasługują na
podziękowanie. 

Na zakończenie przytoczmy jeszcze

raz słowa Pani Dyrektor. – Cieszymy się,
że możemy kontynuować nasz teatr i
sprawia on dzieciom i rodzicom wiele
radości, to niesamowite ale w przyszłym
roku będzie już 10 lat odkąd prowadzi-
my to przedsięwzięcie...Gratulujemy, jak
widać na dobrym czas szybko leci.

M. Łada

Tendencje nowych programów
nauczania zmierzają do większego
uaktywniania dzieci, do rezygno-
wania w znacznej części z tzw.
metod podających. Dbając o prawi-
dłowy rozwój najmłodszych trzeba
jak najczęściej nawiązywać do ich
zainteresowań i potrzeb zgodnie z
psychicznymi i fizycznymi możliwo-
ściami dzieci i stwarzać im sytuacje
do praktycznego działania.

Odpowiadając na te potrzeby wła-
dze Gminy Stare Babice umieściły
w Kalendarzu Imprez na rok 2006
Gminny Przegląd Taneczny. Głównym
organizatorem tego przedsięwzięcia
(już kolejny raz) było Przedszkole w Sta-
rych Babicach. Wszystkie nauczycielki
chętnie przyłączyły się do organizacji
tego spotkania.

Nad muzyczną oprawą występów
naszych przedszkolaków czuwała Mał-
gorzata Siekierska wraz z nauczycielka-
mi prowadzącymi grupy. Całą imprezę
prowadziła Monika Szostak, która miała
,,pełne ręce roboty”, gdyż w tym roku
mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń. Chęt-
nych do wspólnej zabawy było blisko

250 osób. Zgłosiły się: Szkoła Podsta-
wowa ze Starych Babic, Przedszkole z
Borzęcina Dużego. Naszą scenę odwie-
dziło po raz pierwszy Gimnazjum z
Koczarg Starych, grupa taneczna z
Klubu ,,Duet” oraz Stowarzyszenie Kul-
turalne ,,Kotwica” z Borzęcina. Razem
20 zespołów tanecznych.

Duża liczba uczestników Gminnego
Przeglądu Tanecznego świadczy o tym,
że takie imprezy kulturalne warto orga-
nizować. Dzieci potrzebują kontaktu,
zarówno z młodszymi jak i starszymi od
siebie. Jest to również doskonała oka-
zja, by zaistnieć na scenie.

Każda z grup uczestniczących
w Przeglądzie otrzymała dyplomy oraz
nagrody niespodzianki, a najważniejsze
– dobrą zabawę!

My ze swojej strony, pragniemy
podziękować władzom Gminy Stare
Babice za wsparcie i pomoc finansową
a wszystkim dyrektorom placówek
oświatowych i koleżankom nauczyciel-
kom za chęć współpracy. Dziękujemy
również dzieciom za wspaniałe występy,
a Rodzicom za pomoc, zaangażowanie
i wyrozumiałość. Do zobaczenia za rok!

Małgorzata Libert 

Gminny przegląd
taneczny
Gminny przegląd
taneczny
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Zgodnie z wcześniejszą zapo-
wiedzią przedstawiamy naszym
Czytelnikom krótką historię ochot-
niczych straży pożarnych w naszej
gminie. Okazją po temu jest przy-
padający 4 maja Dzień Świętego
Floriana - patrona strażaków. 

Kim był św. Florian? 
Czytając „Żywoty Świętych Polskich”

ks. Piotra Skargi możemy się dowie-
dzieć, że Św. Florian był oficerem legio-
nów rzymskich, który cierpiał za wiarę
chrześcijańską około roku 280. W cza-
sach gdy chrześcijanie byli tropieni
i prześladowani, św. Florian odmówił
złożenia ofiary bogom rzymskim, przy-
znając się do wiary w Chrystusa. Nakła-
niany przez swego zwierzchnika, tak
miał odpowiedzieć: „słuchać ciebie we
wszystkim co żołnierstwu należy, gotów
jestem, ale na to mię nigdy nie zniewo-
lisz abych się diabłom kłaniać miał”. Św.
Florian został poddany okrutnym tortu-
rom, palony żywym ogniem, biczowany
i utopiony w rzece. 

Jego relikwie sprowadził do Polski
Kazimierz Sprawiedliwy w 1183 r. ks.
Skarga Pisze: „Z wielką czcią i radością
ludu wszytkiego, z nabożnymi na 7 mil
procesyjami duchowieństwa  przyjął
takiego gościa Kazimierz, sam pieszo idąc
za onym drogim skarbem, który naprzód
na Kleparzu postawiony był... I tam ramię
jego zostawiwszy ostatek świętych kości
na krakowski zamek przeniesione są i tam
w grobie znamienitym z wielką powagą
położone, odpoczywają”.

Dziś św. Florian jest patronem stra-
żaków - to właśnie oni na co dzień mają
do czynienia z ogniem i wodą, nie
wahają się narażać zdrowia i życia dla
ratowania ludzi i ich mienia. Za to
wszystko jesteśmy winni strażakom głę-
boką wdzięczność i szacunek. Z okazji
Dnia św. Floriana składamy druhom z
naszych gminnych OSP serdeczne
podziękowania za ich ofiarność i pracę.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Borzęcinie Dużym

Trochę historii
OSP w Borzęcinie powołano z inicja-

tywy mieszkańców Borzęcina Dużego i
najbliższych okolic - 15 marca 1930 r.
Wówczas większość zabudowań stano-
wiły obiekty drewniane, kryte strzechą,
pożarów było zatem wiele i często prze-
nosiły się one na sąsiednie budynki.

Założycielami straży byli Lucjan Rost-
kowski - właściciel majątku Borzęcin,
Józef Jerzyński - kierownik szkoły w
Borzęcinie, Feliks Dzwonkowski- miesz-

kaniec Borzęcina Małego,
Edward Wlekły właściciel młyna
w Borzęcinie, oraz: Józef
Michrowski, Jan Kubański,
Tomasz Kubański, Władysław
Skowroński i Józef Grot. 

Pierwszy zarząd straży sta-
nowili: prezes Lucjan Rostkow-
ski, naczelnik Bolesław Woje-
wódzki, gospodarz Julian Pie-
trzak, skarbnik Władysław
Flejszman. Stan osobowy jed-
nostki wynosił wówczas 24
druhów. Straż nie miała wtedy
jeszcze własnej siedziby, a
sprzęt przeciwpożarowy prze-
chowywany był w domach
członków zarządu.

W 1931 r. straż borzęciń-
ska otrzymała od gminy w Oża-
rowie (do której wówczas należał
Borzęcin) plac pod budowę remizy- tzw.
sołtysówkę. Fundusze na wybudowanie
remizy wyasygnował członek zarządu
Józef Jerzyński, a zarząd zobowiązał się
zaciągniętą pożyczkę spłacić fundusza-
mi z organizowanych zabaw. Drewnia-
ną remizę zakupiono we wsi Sowia
Wola. Mieszkańcy Borzęcina przewiezli
ją w częściach, własnymi środkami. Po
złożeniu i zestawieniu remizy (oczywi-
ście wszystko bez zapłaty- była to praca
dla potrzeb wspólnoty) uroczyście zło-
żono w niej sprzęt przeciwpożarowy. A
były to: sikawka ręczna, dwa beczkowo-
zy konne, kilka toporków i pasów.
Warto wiedzieć, że do pożarów wyjeż-
dżano wówczas prywatnymi wozami
konnymi druhów: Juliana Pietrzaka,
Lucjana Michrowskiego, Józefa Iwanic-
kiego, Szczepana Ciećwierza i Francisz-
ka Dziekańskiego.

W 1936 roku Anna i Jan Ruszczako-
wie z Łodzi (właściciele posiadłości
w Borzęcinie) ufundowali jednostce
pierwszy sztandar.

Podczas II Wojny Światowej straż sta-
rała się pracować nadal. Po krótkim upad-
ku działalności, po kampanii wrześniowej,
druhowie wyremontowali uszkodzoną
remizę. Do straży zaczyna wstępować
wówczas wiele młodzieży, ponieważ dzia-
łalność w OSP częściowo chroniła przed
wywózką na roboty do Niemiec.

Okupanci po pewnym czasie zajmu-
ją remizę umieszczając w niej magazyn
broni. OSP aby prowadzić swoją działal-
ność otrzymała pomieszczenie w
gospodarstwie pani Gęsińskiej. Działal-
ność jednostki polegała wówczas głów-
nie na pełnieniu dyżurów nocnych jako
patrolu przeciwpożarowego. 

W 1944 r. partyzanci postanowili
zdobyć niemiecki magazyn broni. W
nocnej akcji zginęło kilku Niemców, jed-
nak po gwałtownej strzelaninie atak
załamał się. Partyzanci wycofali się do
lasu, a na ludność cywilną spadły repre-
sje okupanta. Z rąk hitlerowców ginie z-
ca komendanta dh Ignacy Grzelecki i
kilku innych strażaków. Wielu mieszkań-
ców Borzęcina, wśród których są rów-

Zdążyć przed Florianem

Założyciele Straży w Borzęcinie
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nież druhowie z OSP zostaje wywiezio-
nych na roboty do Niemiec. Straż w
Borzęcinie przestaje istnieć. Wznawia
swoją działalność dopiero po wyzwole-
niu. Wtedy to pan Strzelczyk organizuje
z powrotem jednostkę, ściąga sprzęt
przeciwpożarowy i przygotowuje ludzi
do akcji gaśniczych.

Dzień dzisiejszy
Obecnie do OSP w Borzęcinie

Dużym należy 24 druhów w tym: 1
druhna, 5 osób z Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej i 2 członków honoro-
wych. Straż wyposażona jest w samo-
chody: Star 266-GBA, oraz Polonez
Trak. Jednostka co roku bierze czynny
udział w różnych wydarzeniach związa-
nych z życiem borzęcińskiej społeczno-
ści: w świętach kościelnych, w piknikach
z okazji dnia dziecka itp. Remiza udo-
stępniana jest z okazji corocznego balu
na Dzień Babci i Dziadka, na próby
zespołu Sami Swoi i przy okazji różnych
wydarzeń, gdy trzeba się spotkać z
mieszkańcami w większej grupie. Preze-
sem OSP w Borzęcinie jest od 5 lat Woj-
ciech Wiśniewski.

Na zakończenie podajemy trochę
statystyki. W 2005 r. jednostka z Borzę-
cina wyjeżdżała 42 razy do różnych
akcji. Najwięcej było pożarów traw, bo
aż 19. Straż ponadto brała udział
w akcjach przy usuwaniu skutków
wichury, w akcjach poza terenami
gminy itp. W ciągu br. druhowie
z Borzęcina planują: utwardzenie terenu
przed remizą, oświetlenie placu, zakupy
sprzętu i wyposażenia, a także, jeśli
środki finansowe na to pozwolą, budo-
wę garażu.

OSP Stare Babice

Straż Pożarna w Starych Babi-
cach obchodzi w tym roku piękny
jubileusz 90-lecia swojej działalno-
ści. Obchody rocznicowe zaplano-
wano na 17 września br. Z tej okazji
chcieliśmy przygotować dla Państwa
większy, materiał, jednak z ustaleniem
wielu danych historycznych mamy duży
kłopot, nie zachowały się bowiem
żadne pamiątki z początków działalno-
ści straży.

Najstarsi mieszkańcy Babic pamięta-
ją, że straż pożarna, jeszcze wtedy
zapewne jako straż ogniowa, powstała
w 1916 r. Jej założycielem był ktoś
z rodziny Szubów - być może Stanisław
Szuba, albo prędzej jego ojciec Franci-
szek, który przybył na babicką ziemię z
okolic Garwolina, gdzie podobno był
już wcześniej strażakiem. Najprawdo-
podobniej w babickiej straży działali
obaj i stąd dziś po 90-ciu latach trudno
ustalić, którego z nich powinniśmy

uznawać za założyciela jednostki.
Razem z nimi w latach 20-tych działali
jeszcze panowie: Zasłona - mieszkający
przy Rynku w Babicach, Kanclerz -
mieszkaniec Wieruchowa. 

W pamięci ludzi przetrwały strzępki
historii, jak fragmenty porwanych zdjęć
pozwalają nam dziś zajrzeć w prze-
szłość. Kiedyś, jak wspomina Maria
Tomaszewska, w Święta Wielkanocne
wybuchł groźny pożar. Palił się jeden
z domów w Babicach. Strażacy dyspo-
nowali wtedy sikawką ręczną umiesz-
czoną w beczce na kołach. Aby szybko
ją napełniać pan Zasłona wskoczył do
stawu i nalewał wodę wiadrem, a było
wtedy bardzo zimno. Przeziębił się
i zmarł na zapalenie płuc. 

Straż z Babic udawała się tradycyjnie
na odpust do Borzęcina, druhów idą-
cych w kolumnie prowadził na koniu
Franciszek Szuba. Przed wojną babicka
straż miała swoją orkiestrę dętą, zapew-
ne maszerowała wtedy razem ze straża-
kami przygrywając druhom i okolicznym
mieszkańcom.

W czasach gdy straż dysponowała
już sprzętem na wozach konnych, koni
do zaprzęgu użyczał piekarz - Seweryn
Dąbrowski - również członek straży.

Na rynku w Babicach wisiał dzwon
- używano go do alarmowania straży na
wypadek pożarów. Dziś jest już ekspo-
natem w remizie. 

Osobą bardzo zasłużoną dla Straży
był przed wojną Eugeniusz Przedworski
- patriota, działacz niepodległościowy,
właściciel karczmy i zajazdu. Na jego
działce (w pobliżu dzisiejszego sklepu
Atut, obok Rynku) stała remiza, za jego
również sprawą kupiono przed wojną
dla Straży pierwszy samochód. Euge-
niusz Przedworski był prawdopodobnie
naczelnikiem Straży, a w 1938 r. został
Wójtem Gminy Babice. 

Tyle na razie opowieści udało się
nam zebrać. 

Dzień współczesny
Obecnie do OSP w Starych Babicach

należy ponad 70 druhów oraz 1 członek
honorowy. Od dziesięciu lat prezesem
OSP Stare Babice jest Mirosław Lisiecki.
Babicka straż dysponuje samochodami:

Star 244 GBA, Jelcz 004 GCBA i Lublin
IISLRd. W roku ubiegłym jednostka
wyjeżdżała do akcji 146 razy, gasiła 62
pożary, w tym 6 poza gminą, likwido-
wała 81 miejscowych zagrożeń, w tym
7 poza terenem gminy. Pod względem
ilości wyjazdów OSP Stare Babice upla-
sowała się na 5 miejscu w Powiecie
Warszawskim Zachodnim. Strażacy
udzielali również pomocy przy wypad-
kach i kolizjach drogowych, a także usu-
wali skutki wichury.

Komenda Powiatowa PSP w ubie-
głym roku przeprowadziła dwukrotnie
kontrolę gotowosci operacyjnej jednost-
ki, w obydwu przypadkach druhów oce-
niono bardzo dobrze.

Oprócz akcji ratowniczo-gaśniczych
straż z Babic uczestniczy również czyn-
nie w życiu lokalnej społeczności:
w świętach kościelnych, w spotkaniach
z mieszkańcami, podczas Dnia Dziecka
i festynu w Zielonkach. Strażacy są także
przeszkoleni odnośnie usuwania nie-
bezpiecznych owadów - gniazd os,
szerszeni oraz zbierania rojów pszczół. 

Od ub. roku jednostka posiada
swoją stronę internetową: 
www.ospbabice.prv.pl, dzięki temu
staje się znana
nie tylko w naj-
bliższej okolicy,
ale również w
całej Polsce.
Jako plany na
bieżący rok dru-
howie z Babic
w y m i e n i a j ą
rozbudowę stra-
żnicy lub pro-
jekt jej nowej
siedziby i lokali-
zacji oraz godne
uczczenie jubi-
leuszu 90-lecia
jednostki.

Zwracamy się z prośbą do
naszych Czytelników. Jeśli znacie Pań-
stwo jakieś historie związane z babic-
ką strażą, prosimy o kontakt z redak-
cją. Nie mamy również ani jednego
historycznego zdjęcia, związanego
z tą jednostką. Także w tej sprawie
liczymy na Państwa pomoc. mł.

Stanisław Szuba (pierwszy z lewej) w czasie prac przy Kopcu Kościuszki
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Rok temu przeżywaliśmy szcze-
gólne wydarzenia:  odejście do
Domu Ojca Papieża Polaka Jana
Pawła II i wybór Jego następcy
Papieża Benedykta XVI. Różne są
pomysły i formy upamiętnienia
tych dni. 

Dzieci Szkoły Podstawowej w Sta-
rych Babicach też pamiętają o tamtych
doniosłych chwilach. 2 kwietnia 2006 r.
w kościele w Babicach po Mszy Św.
o godz. 9.30 swoją pamięć i wspomnie-
nia przedstawiły w poezji i piosence.
Uczniowie klas IV- VI pogłębili i utrwali-
li swoją wiedzę o Karolu Wojtyle przez
czytanie książek, aby dobrze przygoto-
wać się do konkursu: „Jan Paweł II –
życie i działalność”, zorganizowane-
go z racji uczczenia I rocznicy śmierci
Papieża Jana Pawła II. Patronat nad kon-
kursem objął ksiądz dziekan Jan Szubka
i dyrektorka szkoły Dorota Smolińska. 

Konkurs był przeprowadzony
w II etapach. Do I etapu, który odbył się
już 27 marca przystępowali wszyscy
uczniowie z klas IV - VI, a do II etapu 7
kwietnia zakwalifikowanych  zastało po

3 najlepszych uczniów z każdej klasy. 
Zwycięzcą został uczeń klasy 6a

Mateusz Spodar , który zajął I miejsce,
II miejsce - Katarzyna Mioduska z klasy
5a, III miejsce - Marta Świergocka
z klasy 6c. Wyróżnienia otrzymali: Ewe-
lina Krawczyk z klasy 4b, Michał Le
z klasy 6a, Dominik Skorupowski z klasy
5d i  Karolina Łuszcz z klasy 6d. Wszyscy
uczestnicy II etapu otrzymali dyplomy,
a najlepsi dyplomy i nagrody, które
zostały wręczone przez panią dyrektor
podczas Święta Ziemi.

Nasza miłość i pamięć o Ojcu Świę-
tym jest tak głęboka, że postanowiliśmy
podzielić się nią z papieżem Benedyk-
tem XVI. Zrodził się pomysł napisania
listu do Rzymu, tym bardziej, że dowie-
dzieliśmy się o wizycie papieża Benedyk-
ta XVI w Polsce i to już w maju. Dzieci
podjęły zadanie modlitwy i dobrych
uczynków w intencji Ojca Świętego
o dobre owoce Jego pielgrzymki do Pol-
ski, a także zapewniły, że Papież może
zawsze na nich liczyć. List został podpi-
sany przez dzieci, panią dyrektor, księ-
dza, katechetkę i nauczycielkę, opieczę-

towany pieczęcią szkoły i wysłany. Jakże
wielka była nasz radość, kiedy w ciągu
niespełna trzech tygodni na ręce pani
dyrektor przysyłany został list od papie-
ża Benedykta XVI z błogosławieństwem
dla nas wszystkich. Cieszymy się bardzo,
że Babice są tak blisko Stolicy Apostol-
skiej. Ojciec  Święty Jan Paweł II „błogo-
sławi nam z domu Ojca”, a Jego następ-
ca - Benedykt XVI z Watykanu.

„„BBóógg jjeesstt mmiiłłoośścciiąą””- taki był temat

konkursu plastycznego organizowane-
go z okazji pielgrzymki do Polski papie-
ża Benedykta XVI przez Wydział Nauki
Katolickiej Kurii Metropolitarnej War-
szawskiej, do którego również przystą-
pili uczniowie naszej szkoły. Zgłoszone
prace charakteryzowały się bogactwem
formy i pomysłowością wykonawców.
Do etapu międzyszkolnego zakwalifiko-
wano 6 prac uczniów z klas I-VI.

Starajmy się, my - wychowawcy
i rodzice, przekazywać naszym dzieciom
takie wzorce do naśladowania, które
pomogą im wzrastać w miłości oraz
pogłębiać wartości chrześcijańskie.

Zorganizowała, opracowała
i ÿprzeprowadziła

Henryka Andrzejewska 

JP II / B XVI  blisko Babic...
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21 kwietnia  br. odbyły się zawody
powiatowe w minipiłce ręcznej chłop-
ców. Drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Starych Babicach wyszła z tej rywa-
lizacji zwycięsko i awansowała do
zawodów międzypowiatowych, któ-
rych organizatorem był powiat socha-
czewski. Również i tym razem babiczanie
zdeklasowali rywali. Zwyciężyli z przedsta-
wicielami wszystkich powiatów biorących
udział w tych zawodach, a zatem z ÿprusz-
kowskim, grodziskim, żyrardowskim
i sochaczewskim. Wszystkie mecze zakoń-
czyły się zwycięstwem babiczan w bardzo
dobrym stylu, przewaga nad rywalami
wynosiła 8-10 bramek.

Zdaniem trenera Krzysztofa Marczaka
– jest to dobry prognostyk na przyszłość
i daje nadzieję na wysoką pozycję drużyny
na Mazowieckiej Olimpiadzie Młodzieży,
która odbędzie się w dniach 7-10 czerwca
br. w Siedlcach.

Krzysztof Marczak, Marcin Palczak

Szczypiorniści z sukcesami!

Finaliści Mazowieckiej Olimpiady Młodzieży w składzie: Krzysztof Marczak (trener), Zenon Grąb-
czewski (sędzia), stoją: Paweł Starosz, Przemysław Śliwiński, Kamil Zasłona, Krzysztof Kowalczyk, Maciej
Kucharski, Stanisław Wójcik, Łukasz Zbereszczyński; niżej od lewej: Wojtek Sudowski, Adrian Ziółkowski,
Michał Miecznikowski, Daniel Nieporęcki, Bartek Berkowski, Mateusz Szemborowski, Marcin Magiera.

7 kwietnia br. w DK „Uśmiech” w
Ożarowie Mazowieckim odbył się II
Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu.
Wzięły w nim udział dzieci z dziewięciu
przedszkoli, w tym przedszkolaki ze Sta-
rych Babic. Wykonawcy zaprezentowali
nie tylko ciekawy repertuar prozdrowot-
ny, ale również bajkowe stroje. Jury nie
miało zatem łatwego zadania. Werdykt
jednak ogłoszono. Zwyciężyły dzieciaki z
Izabelina przed Błoniakami i przedszko-
lakami z Ożarowa. Nasi otrzymali
wyróżnienie. ł-p

Zdrowo i śpiewająco

– Jest Pani jednak osoba upartą?
– Lubię wyzwania i potrafię walczyć

o publiczne sprawy, może dlatego coś
już udało się w Polsce zrobić, ale to
chyba zasługa moich rodziców, którzy
zawsze uczyli mnie, że nawet w naj-
większym chaosie można znaleźć jakąś
harmonię i na niej się koncentrować.
Trzeba mieć pozytywne podejście do
świata, wtedy wiele spraw można zała-
twić. Jak ktoś mówi, że czegoś nie da się
zrobić, to aż mnie korci żeby spróbo-
wać. Właśnie dlatego kiedyś dołączyłam
do Światowej Akcji Sprzątania Świata
i przeniosłam ją do Polski. Fundacja
Nasza Ziemia działa tu już 12 lat...

– Jakie ma Pani plany na następ-
ne tygodnie?

– Odwiedzę kilka szkół w Polsce

w związku z naszą akcją polegającą na
zakładaniu przyszkolnych ogrodów.
Zakładamy je tam gdzie są potrzebne.
Do tej pory powstało ich już w Polsce
ponad 100. Aby zrealizować te przedsię-
wzięcia staramy się organizować lokal-
nych sponsorów, prywatny biznes, wła-
dze samorządowe, WFOŚ.  Ostatnio
udało się nam stworzyć ogród w War-
szawie, w szkole przy ul. Miedzianej,
która wciśnięta była między betonowe
bloki. Gdy pojawiły się tam krzewy, kwia-
ty, oczko wodne, przyleciały również
ptaki - życie nabrało innego wymiaru.

– Skąd czerpie Pani siły do tych
wszystkich działań?

– Bardzo mnie wciąga to, co robię,
a że czasem ze zmęczenia zapominam
się i jadę po australijsku (lewą stroną

drogi) i plecy bolą od długiej podróży,
to już inna sprawa. Mam dużo szczę-
ścia, spotykam wielu dobrych ludzi,
wrażliwych na ekologię i to daje mi
napęd do działania. A spraw do zała-
twienia jest ciągle bardzo wiele. Czy
pan wie, że znowu pojawiają się pro-
jekty by zabetonować koryto Wisły?
W czasie gdy w Europie Zachodniej
wydaje się ogromne pieniądze na
meandrowanie rzek, w Polsce są osoby
które myślą inaczej. Nie potrzeba jed-
nak wyważać otwartych drzwi, można
skorzystać z gotowych wzorców, tych
które sprawdziły się w świecie. Do tego
właśnie namawiam polityków, jak rów-
nież i Państwa - mieszkańców naszych
polskich gmin. 

M. Łada

Australia już jest czysta... 
dokończenie ze str. 9
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22 kwietnia zakończył się czter-
nasty Powiatowy Konkurs Muzycz-
ny. To już 14 lat doświadczeń nad
kształceniem muzycznym dzieci.
Jakie refleksje nasuwają się po tym
czasie - zapytaliśmy Ewę Dżygę dyr.
Szkoły Muzycznej i Studia Muzycz-
nego w Starych Babicach.

– W naszej pracy skupiamy się głów-
nie na stronie wychowawczej, a najlep-
szym sposobem wychowania młodzieży
jest uwrażliwienie jej poprzez sztuki
piękne, w naszym przypadku przez
muzykę. W mediach na codzień słyszy-
my, że z dzisiejszą młodzieżą  jest wiele
problemów wychowawczych, a z dru-
giej strony nie mówi się nic o tym, że
w szkołach zabrano wychowanie
muzyczne i plastyczne lub też traktuje
się te przedmioty zupełnie marginalnie.
W efekcie wieloletnich zaniedbań psy-
chologowie nazywają dziś  nasza epokę
elektroniczną jaskinią, powróciliśmy do
muzyki prymitywnej. Jeśli nie będziemy
uwrażliwiać dzieci na piękno, muzykę,
potrzeby innych, to żaden program
wychowawczy się nie uda i degradacja
pewnych wartości będzie nadal postę-
pować.

– W tym roku nie przyznano
pierwszych nagród?

– Cóż robić, wielkie talenty pojawia-
ją się rzadko. Było jednak wiele popraw-
ności i dzieci przygotowując się do kon-
kursu wykonały rzetelną pracę. Sądzę,
że muzykę powinien uprawiać każdy -
odkryli to już starożytni Grecy, wtedy

powstaje nowy sposób komunikacji
międzyludzkiej, budzi się nowa sfera
przeżyć wewnętrznych. Jest to ogromna
wartość i do tego wcale nie trzeba być
profesjonalnym muzykiem.

Naszym sukcesem jest to, że udało
się stworzyć w Babicach klasy muzycz-
ne. Dzieci razem tańczą, śpiewają,
grają. Nie wstydzą się tego i daje im to
radość. Dzięki sztuce budujemy wśród
nich otwartość i umiejętność wyrażania
uczuć. Stresy wśród młodzieży powsta-
ją w wyniku izolacji i braku  wiary w sie-
bie. Działamy zatem trochę na zasadzie
terapii, ale jest w tym również trochę
artyzmu. Musimy jednak pamiętać, że
prawdziwie zawodowa praca muzyka
wymaga zupełnego poświęcenia się tej
dziedzinie i benedyktyńskiej pracy.

– Ilu było uczestników tegorocz-
nej edycji konkursu?

– Na początku zgłosiło się ponad 70
osób z terenów Ożarowa, Warszawy,

Łomianek, Lasek, ale najwięcej oczywi-
ście z naszej gminy. Muszę przyznać,
że najbardziej wzruszają mnie dzieci z
Lasek, nie ze względu na swoje uwa-
runkowania, ale wyjątkową wrażliwość
muzyczną. Miło zaskoczył nas jeden z
chłopców z Łomianek, który pierwszy
rok uczy się grać na gitarze, a już osią-
gnął imponujące efekty. Dużą nadzieję
na przyszłość łączymy z naszymi pierw-
szakami z Babic - Mają Skomorowską
i Olą Piszczek. Cieszy mnie także Orkie-
stra Młodzieżowa, mimo, że jej instru-
menty nie zawsze właściwie stroją,  jest
tam odpowiednia dyscyplina pracy,
muzycy nawzajem się pilnują i dzięki
temu powstała wartościowa grupa.

Wśród nagrodzonych wykonawców
PKM znaleźli się laureaci drugich miejsc:
Aleksandra Piszczek, Maksymilian Chle-
wiński, Mateusz Katnera i Zespół Fletów
Prostych studia Myzycznego. Laureata-
mi trzecich miejsc zostali: Maja Skomo-
rowska, Klara Szkolik, Jan Kłudkiewicz,
Adam Sawicki, Bartłomiej Wysocki i
Kwartet Smyczkowy Studia Muzyczne-
go. Gratulujemy!  

XIV Powiatowy Konkurs Muzyczny
Refleksje po finale
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5 grudnia 1905 roku Henryk
Sienkiewicz otrzymał nagrodę
Nobla w dziedzinie literatury.  Pra-
gnąc uczcić setną rocznicę wręcze-
nia Nobla wielkiemu pisarzowi i
patronowi szkoły w Babicach, przy-
stąpiono do projektu „Uczniowski
Nobel”, którego celem było zainspi-
rowanie najzdolniejszych uczniów
do samodzielnej pracy w wybra-
nych dziedzinach, rozwijanie pasji
badawczych i artystycznych, a
następnie zaprezentowanie efek-
tów swojej pracy na forum szkoły.

Zadanie „Uczniowski Nobel” było
realizowane przez 7 miesięcy. Do końca
października 2005 r. zgłaszano projekty,
powołano Kapitułę, w skład której weszli
obok nauczycieli także rodzice. W grud-
niu na forum szkoły ogłoszono tematy
prac, wykonawców oraz ich opiekunów.
W kwietniu uczniowie zaprezentowali
swoje projekty w dziedzinie matematyki,
przyrody i literatury. Kapituła wyłoniła
zwycięzców i nominowanych.

W dniu Święta Szkoły 5 maja 2006
roku w obecności władz gminy i księdza
prałata wręczono nominacje i Uczniow-
skie Noble. Największa konkurencja była
w dziedzinie literatury. Zrealizowano 20
projektów, chociaż zgłoszono więcej,
a ponieważ niektóre np. teatralne opra-
cowywano zespołowo, w sumie w za-
daniu brało udział trzydziestu pięciu
uczniów. Nominacje otrzymało czterna-
stu uczestników zmagań. 

Z matematyki wpłynęło sześć projek-
tów, nominacje uzyskały wszystkie,
z przyrody był jeden projekt i również
uzyskał nominację. Jak przystało na taką
uroczystość każdy Nobel był uzasadnio-
ny przez Kapitułę.

Uczniowski Nobel 2006 w dziedzi-
nie literatury otrzymały uczennice klasy
4a: Izabela Jabłonowska, Aleksandra
Prorok i Dorota Ptaszek za projekt „Teatr
grecki”. Uznanie Kapituły wzbudziła
interdyscyplinarność projektu. Laureatki
zaprezentowały wiele umiejętności
z różnych dziedzin, same napisały sce-
nariusz, wykonały dekoracje, wykazały
się umiejętnościami aktorskimi, zadbały
o muzykę i kostiumy. Wyróżnienie otrzy-
mała Małgorzata Jaroń z klasy 4b za
pracę „Cudze chwalicie – swego nie
znacie. Tajemnice najpiękniejszych zam-
ków w Polsce”.

Uczniowski Nobel w dziedzinie
przyrody zdobył Jakub Symonowicz –
uczeń klasy 5b za projekt „Chemiczne
jojo”. Było to doświadczenie, w któ-
rym uczeń pokazał zachowanie się
cieczy o różnym ciężarze właściwym.
Doświadczenie zostało ciekawie
zaprezentowane i odpowiednio udo-
kumentowane. 

Z matematyki Uczniowski Nobel
zdobyła Karolina Paszkowska uczennica
klasy 6a za projekt „Fraktale”, w którym
potrafiła zainteresować opowieścią
o matematyce wokół nas, zachwycić
konstrukcją płatka śniegu czy linią
wybrzeża morskiego – zmienić naukę w
sztukę. Brawo!

Wyróżnienie otrzymał Michał Le
również uczeń klasy 6a za projekt „Licz-
by trójkątne i kwadratowe”.  

Laureaci zaprezentowali nagrodzo-
ne prace przed społecznością szkolną.
Uroczystości zakończył poczęstunek.

Zwycięzcom i nominowanym życzy-
my dalszych sukcesów naukowych
i artystycznych.

Izabella Kurowska–Brandenburska

UCZNIOWSKI NOBELHalo! 
Tu Radio Babice!

Czy kiedyś na falach eteru usły-
szymy takie słowa? W dniu koncer-
tu finalistów Powiatowego Konkur-
su Muzycznego na terenie Szkoły
Podstawowej w Starych Babicach
miało miejsce niecodzienne wyda-
rzenie. Otwarto tam bowiem studio
radiowe. Jest to profesjonalne
pomieszczenie, w którym można nagry-
wać audycje i prowadzić program. Na
razie studio będzie pracować na potrze-
by szkoły, ale kto wie, może kiedyś
nawiążemy do dobrych przedwojennych
tradycji, kiedy to na terenie Babic działa-
ła międzykontynentalna radiostacja?

– Radio dla wszelkiej działalności
artystycznej jest tak potrzebne jak czysta
woda dla ryb - mówi Mariusz Dżyga. -
Gdy robimy coś w małych salkach jest to
wydarzenie zamknięte dla wielu ludzi.
Radio da nam możliwości szerszego

dotarcia do mieszkańców gminy, a prze-
cież bardzo często organizujemy w gmi-
nie koncerty muzyki poważnej i działa
tu również Babicka Scena Jazzowa. Jest
zatem co pokazać.

– W radiu tkwi ponadto pewien
sekret wychowawczy. Dzieci, które będą
chciały w nim działać, zaczną redago-
wać swoje wiadomości w klasach. Poka-
żą zatem zarówno swoje sukcesy jak i
porażki. Będzie można publicznie chwa-
lić to co dobre, a krytykować złe. Uwa-
żam, że jest to bardzo wychowawcze -
powiedział Mariusz Dżyga.

Patronat nad szkolnym studiem
radiowym obejmą Polskie Radio i Radio
Bis. Będą przychodzić tu w przyszłości
redaktorzy i realizatorzy dźwięku. A już
dziś Towarzystwo Muzyczne rozpoczyna
warsztaty radiowe, a dzieci, które chcą
działać w radiu mogą dołączyć się do
grupy Młodych z Pasją.

Studio Powstało w wyniku konsultacji
z radiowcami, osiągnięto zatem odpo-
wiednie standardy akustyczne. Potrzeba
jeszcze nieco profesjonalnego sprzętu
i zapału do pracy, ale tego ostatniego na
szczęście młodzieży nie brakuje. Życzymy
zatem powodzenia w radiowych przed-
sięwzięciach. Ben
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4 kwietnia 2006 roku zginął Nasz Ukochany Syn

Szymon Krzysztof Makuch.

Był naszą największą miłością, 
radością i nadzieją.

Miał zaledwie 10 lat. Zawsze aktywny, wrażliwy 
i sumienny; jako uczeń, ministrant, harcerz,
członek Młodzieżowej Orkiestry Gminnej 
otaczał miłością Tych z którymi dane Mu było
przebywać. 
Wierzymy, że takim w pamięci pozostanie. 
Za udział w uroczystości pogrzebowej, słowa
otuchy i modlitwę z całego serca wszystkim 
dziękujemy

Rodzice

– W związku z tym to właśnie radny
Chudecki powinien przeprosić za spo-
wodowanie zamieszania podczas obrad
Rady Gminy i jednocześnie podzięko-
wać nie tylko Klubowi Radnych, ale
i Urzędowi Skarbowemu, za znalezienie
i wyjaśnienie jego niedopatrzenia
w oświadczeniu majątkowym - powie-
dział radny Kuncewicz.

Następnym punktem sesji było
sprawozdanie z działalności Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej za rok
2005. Kierownik GOPS Alicja Napurka
poinformowała, że sprawozdanie
omawiane było na wspólnym posie-
dzeniu komisji i dodała, że na uwagę
zasługują sprawy związane ze świad-
czeniami rodzinnymi, których ilość
jeszcze wzrośnie, gdyż od 1 września
br. do GOPS przejdą świadczenia ze
wszystkich zakładów pracy, władze
lokalne będą zatem jedynym płatni-
kiem świadczeń rodzinnych i zasiłków.

W kolejnym punkcie sesji radni zaję-
li się rozpatrzeniem sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Stare Babi-
ce za rok 2005. Wójt odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej doty-
czącą sprawozdania z wykonania
budżetu. Skład Orzekający RIO pozy-
tywnie zaopiniował wykonanie budżetu
Gminy Stare Babice  kierując się zasadą
wynikającą z przepisów ustawy o regio-
nalnych izbach obrachunkowych.

W tym punkcie obrad Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej radny Waldemar
Szelenbaum odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzie-
lenia absolutorium Wójtowi z tytułu
wykonania budżetu gminy za rok 2005. 

Uchwała w  sprawie rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Stare Babice w 2005 roku oraz
udzielenia Wójtowi gminy Stare Babice
absolutorium z tego tytułu podjęta
została w głosowaniu jawnym 12 gło-
sami „za”, przy 2 głosach „przeciw-
nych”, przy obecności 14 radnych 

Wójt poinformował, że budżet
2005 r. był najtrudniejszym w historii
gminy, trudności sprowadzały się do
tego, że pewne zaplanowane kwoty
zostały przesunięte w czasie. Zaplano-
wane prace, które powinny być wykona-
ne na przestrzeni dwóch lat budżeto-
wych, musiały zostać wykonane na prze-
strzeni półtora roku. Wiekszość z nich
skumulowała się głównie w obecnym
roku budżetowym i z jego końcem
zostanie wykonana. Wójt podziękował
radnym za obiektywność oceny przy
udzielaniu absolutorium.

W kolejnym punkcie sesji radni pod-
jęli uchwałę w sprawie przedłużenia
obowiązywania dotychczasowych taryf
za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków w gminie Stare Babice na okres
do 31 maja 2007 r.

Warto zauważyć, że Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne kolejny
rok z rzędu nie występuje o waloryza-
cję taryf za dostarczanie wody i odbiór
ścieków. Stale natomiast pogarszają
się warunki sprzedaży i świadczeń
usług, na które ma wpływ inflacyjny
wzrost cen energii - głównego skład-
nika kosztów prowadzenia działalno-
ści. Wzrosły ponadto ceny wody kupo-
wanej z MPWiK z Warszawy oraz
gminy Leszno. Obecna sytuacja jest
potwierdzeniem wcześniejszych dekla-
racji Eko-Babic, mówiących o tym, że
jeśli przedsiębiorstwo zostanie wypo-
sażone w odpowiedni kapitał i stwo-
rzone zostaną minimalne należyte
warunki do jego funkcjonowania, to
należy się spodziewać w najbliższych
latach stabilizacji taryf. 

Kolejne uchwały podjęte przez rad-
nych na kwietniowej sesji dotyczyły
m.in.: nabycia gruntów przeznaczo-
nych pod drogę, gruntów pod rozbu-
dowę oczyszczalni ścieków i poszerze-
nie dróg gminnych, sprawy zamiany
nieruchomości położonych we wsi Lat-
chorzew i  Stare Babice, a także nada-
nia nazw ulicom, położonym we wsi
Stare Babice, Latchorzew i Babice
Nowe. Ostatnia uchwała dotyczyła
zmian w budżecie gminy. 

mł.

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego 
zaprasza na spotkanie Babickiej Sceny Jazzowej.
W niedzielę 28 maja o godz. 19.00 odbędzie się koncert tria
fortepianowego w składzie: Krzysztof Herdzin – fortepian,
Mariusz Bogdanowicz – kontrabas, Piotr Biskupski – perkusja.
Sala koncertowa im. prof. K. Wiłkomirskiego Szkoła Podsta-
wowa w Starych Babicach ul. Polna 40

Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego
organizuje II LETNI FESTIWAL „W KRAINIE CHOPINA.”,
który będzie trwał przez całe lato od 21 czerwca do 22 wrze-
śnia.. Koncerty festiwalowe będą się odbywały na terenie
naszej gminy, oraz w miejscowościach położonych wokół
Puszczy Kampinoskiej.  Festiwal  to także doskonała okazja do
szerokiej promocji walorów gminy, firm i instytucji. Wszystkich
zainteresowanych współorganizacją festiwalu i umieszczeniem
znaków firmowych na materiałach reklamowych proszę o kon-
takt tel. 603861660, faks 022-7228446, mail: dis@plusnet.pl.

Prezes Towarzystwa Muzycznego
im. Kazimierza Wiłkomirskiego Mariusz Dżyga
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OGŁOSZENIA 

Na rynku pracy pojawił się nowy instrument – prace społecznie
użyteczne. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej – wprowadzany jest na podstawie art. 73a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status
osoby bezrobotnej.

Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz spo-
łeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygo-
dniowo) będą otrzymywać świadczenie pieniężne, którego mini-
malna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 6 zł za godzinę.

Osoby, które chcą wykonywać prace społecznie użyteczne; spełnia-
jące opisane wymogi, prosimy o zgłaszanie się do: 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach,
ul. Rynek 32 (I piętro, pokój 21) w godz. 8.00 do 16.00 
lub kontakt telefoniczny – (022) 722 90 11

GOPS INFORMUJE: 

Informacje i zapisy: tel. 666 87 01, 0 607 601 836

Przedszkole
Domowe w Janowie
Zapraszamy dzieci od 2,5 do 5 lat do pi´knego
domowego przedszkola usytu∏owanego w du˝ym
ogrodzie. Tu Twoje dziecko mo˝e bezpiecznie 
i szcz´Êliwie bawiç si´ i poznawaç Êwiat 
pod opiekà oddanych nauczycieli.

Poszukuję pracownika
do pracy w moim ogrodzie, w Starych Babicach, dwa

razy w tygodniu we wtorek i piątek 
od 8.30 do 16.30 tel. 0 604-224-225

Szklenie u klienta 
• Dojazd gratis • lustra • Terminowo i solidnie

Tel. 022- 721-85-10 (wieczorem), 
Tel. kom. 0602-285-338

Transport
Piach, żwir, ziemia, kruszywo i inne

022- 665- 43- 79, 0608-393-786

Praca dla Pani
Poszukuję osoby do pomocy przy pracach domowych

Na terenie Koczarg Nowych
0602-317-908

Zapraszamy
na 

Targi Pracy
7 czerwca br. do
Ośrodka Szkolno

–wychowawczego 
w Lesznie

Ul. Sochaczewska 4.
W programie spotkania
z pracodawcami, zajęcia
z doradcami zawodowy-

mi, informacje n.t. 
programów unijnych

dla bezrobornych, 
realizowanych przez

OHP i PUP.

OGŁOSZENIA 
W GAZECIE BABICKIEJ:

0 604 881 527

Zapraszamy na smaczne

przekąski i domowe obiady.

Oferujemy dania kuchni

polskiej, potrawy z grilla,

kurczaki z rożna, a także

hamburgery i hotdogi.

Dostarczamy dania 

na telefon, organizujemy

okolicznościowe imprezy.

Nowootwarty 

Bar Pod Papugami 
Zaprasza!

Nowootwarty 

Bar Pod Papugami 
Zaprasza!

Zielonki ul. Warszawska 291

tel. 0 22-733-07-74  0 501-561-388
Czynne codziennie od 10:00 do ostatniego klienta!

Zielonki ul. Warszawska 291

tel. 0 22-733-07-74  0 501-561-388
Czynne codziennie od 10:00 do ostatniego klienta!

Rodzina, która musi zmienić miejsce zamieszkania z uwagi
na budowę Trasy AK poszukuje pilnie małego domu
z działką na terenie gminy Stare Babice.
Jolanta Zasłona, Blizne Łaszczyńskiego, ul. Graniczna 6
tel. dom.: 022-796-13-86, tel.kom.: 0 504-969-222

Panu 
Romanowi Balcerowiakowi

Serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu 

śmierci Matki 
Wójt Gminy, koleżanki i koledzy

z Urzędu Gminy Stare Babice
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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!

D e l i k a t e s y
Zapraszają na zakupy

w samoobsługowym 

sklepie. Wygodny dojazd,

bezpieczny parking, 

duży asortyment 

towarów, miła obsługa.

Kwirynów 

Ul. Sikorskiego 28

Tel. (022) 835-40-48 
(022) 865-31-50 (51)
ul. Wólczyńska 249
01-919 Warszawa
www.bys.com.pl
biuro@bys.com.pl

Odbiór odpadów stałych
Pojemniki 120L, 240L, 1100L 
– kontenery 5,5 m3 - 7m3

Wywóz nieczystości płynnych

D e l i k a t e s y
Zapraszają na zakupy

w samoobsługowym 

sklepie. Wygodny dojazd,

bezpieczny parking, 

duży asortyment 

towarów, miła obsługa.

Kwirynów 

Ul. Sikorskiego 28

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 
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