WK¸ADY i KOMINKI

STYCZE¡ I LUTY

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

Biuro Obrotu NieruchomoÊciami

KOMPUTERY

Pomagamy w sprzeda˝y, kupnie i wynajmie.

HURT DETAL (realizacja zamówieƒ)
• SERWIS - naprawa sprz´tu i regeneracja tonerów
• OBS¸UGA FIRM - sieci, oprogramowanie, pogotowie komputerowe

Adam Tarsa∏a
8 lat na rynku nieruchomoÊci
Oferujemy równie˝:
* gotowe projekty budowane
* pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

STARE BABICE
UL. RYNEK 6
(naprzeciwko budynku
Urz´du Gminy)

Tel.:
Kom.:

AMON Sp. z o.o.
ul. Warszawska 51
05 - 082 Lubiczów

tel. 722 01 41
kom. 0- 601 228 998
kom. 0 -601 229 771

722 92 60, / fax: 722 98 76
0601 280 668

e-mail: amon3@op.pl

AUTORYZOWANA STACJA OBS¸UGI PEUGEOT
Marian Abramczyk
OBS¸UGA CA¸ODOBOWA
SAMOCHODY ZAST¢PCZE NA CZAS NAPRAWY
ul. Warszawska 443
(przed∏u˝enie ul. Górczewskiej)
tel. 722 99 00
tel/fax 722 92 20
0- 501 262 727; 0- 501 485 555

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 TUR “ WARTA” S.A.
Katarzyna Langa
Stare Babice ul. Pohulanka 36
Tel/fax 752 91 88; 0- 501 388 413

REMO TRUCK
AUTORYZOWANY SERWIS
Samochodów Ci´˝arowych, Lor, Naczep, Przyczep i Autobusów
05 - 082 St. Babice

•komunikacyjne •majàtkowe •rolne •turystyczne
•OC zawodowe •firm i inne
•II i III filar systemu emerytalnego Amplico AIG Life

Latchorzew, ul. Warszawska 165

ZAPRASZAMY SZKO¸A J AZD Y

Tel/fax (22) 722- 98-45, Tel. kom. 0- 602- 390- 522
Us∏ugi tokarsko - frezarskie.
Cz´Êci zamienne
Regeneracja

„STA CH”

PROMOCJA JESIENNO-ZIMOWA
GRATIS
WYMIANA OLEJU, KONTROLA STANU AKUMULATORÓW I P¸YNU CH¸ODZÑCEGO

serwis@remotruck.com.pl

Wojcieszyn ul. Warszawska 618
tel. 752 01 39 0 501 011 450
www.stach.waw.pl

www.remotruck.com.pl

UWAGA!!!
OG¸ASZAMY dodatkowy nabór do grup j´zyka angielskiego!
od paêdziernika 2003 r. prowadzimy na pbszarze gminy
(w szko∏ach: w Starych Babicach, w Koczargach i w Borz´cinie)
kursy j´zykowe dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
W dniu 19.02.2004 r. o godz. 17.00
serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udzia∏em
w kursach do szko∏y w Starych Babicach (ul. Polna 14)
na spotkanie informacyjne.
Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecnoÊci telefonicznie.

Kwiaciarnia BAM
Najpi´kniejsze kwiaty, mi∏a, fachowa obs∏uga
St. Babice Ul. Warszawska 338,
vis a vis sk∏adu budowlanego.
Tel.0-691-958- 504
pn- sob 10:00-19:00
niedz. 10:30- 15:30

Zapraszamy!
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Dzieƒ Babci
i Dziadka

STYCZE¡ 2004

W numerze:
Dziadkowie coraz to m∏odsi...

Ok∏adka
Dziadkowie - Danuta i Kazimierz
Zieliƒscy z wnuczkà Julià Klimek
ze Starych Babic
2 Op∏atek kombatantów w Koczargach - przyjechali z ca∏ego powiatu.
Zu˝yte baterie... - wrzuçmy
do specjalnych pojemników.
Z Gminy

●Z

urz´dów

●

Z terenu

3 Co nowego w prawie budowlanym - rozmowa z kierownikiem
Referatu Architektury Kazimierzem

Od kilku lat przedszkole w St. Babicach w
tym samym dniu (21.01) organizuje Dzieƒ
Babci i Dziadka. Dzieci piekà ciasteczka,
urzàdzajà minikawiarenk´ i wyst´pujà
przed zachwyconymi dziadkami, którzy
nieraz przychodzà do swoich wnuków

czwórkami. O dziwo, z roku na rok dziadkowie sà coraz m∏odsi i coraz mniej przypominajà tradycyjnych dziadków. Wyglàda
na to, ˝e brod´ i wàsy nosi ju˝ tylko Âwi´ty Miko∏aj, no i mo˝e jeszcze (w innych krajach) Dziadek Mróz...

Babinicz dla so∏tysa
6 stycznia 2004 roku w auli Gimnazjum
w Koczargach Starych odby∏a si´ coroczna uroczystoÊç wr´czenia statuetki Babinicza. Tym razem Kapitu∏a uhonorowa∏a
so∏tysa z Borz´cina Du˝ego - Stanis∏awa
Michrowskiego. UroczystoÊç uÊwietni∏a
muzyka kapeli góralskiej z Poronina, wystàpi∏y równie˝ dzieci z orkiestry gminnej.
Pod koniec spotkania przeprowadzono
loteri´ i aukcj´, z której dochód przeznaczono tradycyjnie dla OÊrodka Terapeutycznego w Bliznem. Czyt. str. 6-7.

Steciem.
Antonina Krzysztoƒ w Lipkowie -

Op∏atek kombatantów w Koczargach

kto nie by∏ niech ˝a∏uje.

19 grudnia z inicjatywy Starostwa Powiatowego, w auli Gimnazjum w Koczargach
Starych spotkali si´ kombatanci z naszego
powiatu. Przybyli równie˝ przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych. By∏o to pierwsze
spotkanie tego typu, troch´ robocze,
a troch´ Êwiàteczne. Miejmy nadziej´,
˝e jego efektem b´dzie powstanie Rady ds.
Kombatantów w powiecie. Zdaniem starosty Jana ˚ychliƒskiego, to w∏aÊnie powiat
jest najlepszym obszarem, który mo˝e skupiaç wokó∏ siebie kombatantów z okolicznych gmin. Spraw do rozwiàzania jest wiele, dobrych ch´ci równie˝ nie brakuje. Czy
wystarczy tylko Êrodków finansowych,

5 Po siedemdziesiàtce dopiero jest
˝ycie - spotkanie seniorów.
Temat miesiàca
6-7 Babinicz dla so∏tysa.
Z Gminy

●Z

urz´dów

●

Z terenu

8 HACCP - warto go poznaç.
9 45 lat KPN.
10-11 Szopka Noworoczna
- w gminnych realiach.
12 Spotkanie pod koniec roku...
13 Jakimi drogami do Unii - rozmowa
z dyr. ZDPKiT M. Wójcikiem.
14 Z sesji Rady Gminy.
15 Og∏oszenia.
16 So∏tysem byç - to brzmi dumnie...
Kultura

●

Sport

18 Jase∏ka, kol´dy.
19 Babiczanie potafià malowaç
- wygraliÊmy konkurs PZW;
WieÊci z turnieju.
20 Og∏oszenia. – W Gazecie Babickiej
og∏aszaç si´ warto!
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o ich brak rozbija si´ przecie˝ wiele cennych inicjatyw?

Zu˝yte baterie trzymajmy razem...
I wrzuçmy je do specjalnych pojemników.
Stare chiƒskie przys∏owie mówi, ˝e aby wybraç si´ w dalekà podró˝ trzeba najpierw
wykonaç pierwszy krok. Nasza szalona cywilizacja produkuje góry Êmieci, czas zaczàç myÊleç powa˝nie o ich utylizacji.
Ustawa na∏o˝y∏a na gminy obowiàzek segregacji odpadów i chwa∏a jej za to. Niedawno pojawi∏y si´ u nas pojemniki na papier, puszki i szk∏o. Teraz przyszed∏ czas
na zu˝yte baterie. Zielone pude∏ka sà ju˝
w szko∏ach, pojawià si´ tak˝e w sklepach
i Urz´dzie Gminy. Zu˝yte baterie mo˝na
zostawiaç m.in. w sklepie Sagina” w Zie“
lonkach, w DH Sanbud” i w sklepie z art.
“

przemys∏owymi przy ul. Ogrodniczej. Baterie zostanà zutylizowane i nie b´dà zatruwaç Êrodowiska naturalnego.

Gazeta Babicka – miesi´cznik Gminy Stare Babice
Adres redakcji: 05–082 Stare Babice, ul. Rynek 32, tel. 722–95–81, fax 722–90–21;
www.babice–stare.waw.pl, e–mail: gazeta.babicka@babice–stare.waw.pl
Redaktor naczelny: Marcin ¸ada. Sekretarz redakcji: Aneta Ko∏aczyƒska
NUMER KONTA: SBO Warszawa o/Stare Babice 80151014–1124–3600–1
Sk∏ad i druk: PRINTMAX, tel./fax (22) 733 11 88, Stare Babice, ul. Sienkiewicza 103.
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Co nowego w prawie
budowlanym?
Od 1 stycznia 2004 roku wszystkie zadania samorzàdu gminnego
zwiàzane z prawem budowlanym zosta∏y przeniesione do powiatu. Co
to oznacza w praktyce i jakie b´dzie mia∏o konsekwencje dla naszej
gminy? - ZapytaliÊmy Kazimierza Stecia - kierownika Referatu Architektury Urz´du Gminy w Starych Babicach.
- Nowe prawo budowlane wykluczy∏o mo˝liwoÊç zawierania porozumieƒ
z zakresu administracji architektonicznej
przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ze starostà powiatu. Zmiany
te spowodowa∏y równie˝ reorganizacj´
naszego referatu - z 6 pracujàcych
w nim osób pozosta∏y tylko 3. Obecnie
wszystkie sprawy zwiàzane z pozwoleniami na budow´, ze zg∏oszeniami wykonywania obiektów, które nie wymagajà pozwoleƒ, czy zg∏oszeniami budowy
przy∏àczy - za∏atwiane sà w Starostwie
Powiatowym (w Warszawie) przy ul. Fort
Wola 22. Rola gminy, mimo ˝e zosta∏a
zredukowana, nadal jest bardzo du˝a.
JesteÊmy gminà rozwojowà, mamy tysiàce ha ziemi, które ich w∏aÊciciele chcà
przeznaczyç pod zabudow´. Planowanie
przestrzenne jest procesem ciàg∏ym, bowiem nawet tkanka” zabudowana i za“
gospodarowana podlega dalszym przekszta∏ceniom.
Dla ludzi mieszkajàcych w naszej
gminie zmiana ustawy jest raczej niekorzystna. Muszà doje˝d˝aç na znaczne
odleg∏oÊci, aby za∏atwiç wiele spraw. Nie
sàdz´, aby to komuÊ si´ podoba∏o. Gmina do tej pory mia∏a zarówno odpo-

wiednià kadr´, jak i Êrodki techniczne,
archiwa, pomieszczenia dostosowane
do potrzeb ruchu budowlanego i mog∏a
wszystkie sprawy zwiàzane z prawem
budowlanym szybko i sprawnie za∏atwiaç. Nie wiem zatem, co by∏o powodem takich zmian, bowiem ani w piÊmiennictwie fachowym, ani w mas mediach nie pojawi∏y si´ informacje wyjaÊniajàce dlaczego gminy nie mogà dalej
tych zadaƒ wykonywaç.
Istotà samorzàdnoÊci jest to, aby
wszystko, co si´ da za∏atwiç w gminie
wykonywaç tu, na miejscu. Cz´Êç zadaƒ
zabrano ju˝ wczeÊniej - ewidencj´ gruntów i sprawy komunikacji. Mieszkaƒcy
coraz mniej spraw istotnych dla siebie
mogà za∏atwiaç w gminie - to objaw
centralizowania w∏adzy. Jest to dla mnie
niezrozumia∏e. Po wprowadzeniu reformy
samorzàdowej
uczestniczy∏em
w szkoleniach z udzia∏em póêniejszych
decydentów, np. prof. Kuleszy, gdzie
wyjaÊniano nam, ˝e powiat ma robiç to,
czego nie za∏atwià gminy - budowaç
drogi, dbaç o szkolnictwo ponadpodstawowe, o s∏u˝b´ zdrowia i realizowaç cele mi´dzygminne zwiàzane z ochronà
Êrodowiska. Obecnie natomiast powiat

przejmuje zadania, które w ramach zlecenia dobrze wykonywaliÊmy do tej pory.
W gminie St. Babice nie by∏o nigdy
ani uniewa˝nienia jakiejÊ decyzji, ani
˝adnych procesów odszkodowawczych.
Nie znajdziemy ani jednego powodu, dla
którego nie moglibyÊmy dalej wykonywaç tych zadaƒ. Nie wiem, jak by∏o w innych rejonach kraju, ale czuj´ niedosyt,
˝e media nie poÊwi´ci∏y temu zagadnieniu nale˝ytej uwagi. Nie rozumiem, dlaczego obywatele nie mogà na miejscu
za∏atwiaç podstawowych spraw.
- Mamy jednak du˝o szcz´Êcia. W
naszej gminie panuje ∏ad architektoniczny...
- Od wielu lat pracowaliÊmy nad planowaniem
przestrzennym.
Du˝o
do spraw regulacyjnych wniós∏ plan
przestrzenny z 1987 i 1992 roku. Kiedy
zatem nastàpi∏o najwi´ksze o˝ywienie
gospodarcze lat 90-tych, budowa∏o si´
oko∏o 350 budynków rocznie, to ju˝ by∏y plany miejscowe. Zabudowa odbywa∏a si´ przede wszystkim na wyznaczonych terenach i nie wkracza∏a na miejsca
przypadkowe. Mimo ˝e dawniej przepisy
dokoƒczenie na str. 4

ANTONINA KRZYSZTO¡
w LIPKOWIE
25 stycznia br. wieczorem, mieszkaƒcy
naszej gminy mogli uczestniczyç w pi´k-

nym, artystycznym wydarzeniu. W lipkowskim KoÊciele Âw. Rocha wystàpi∏a z repertuarem kol´d domowych
Antonina Krzysztoƒ wraz
z zespo∏em. Na gitarze towarzyszy∏ jej Marcin Majerczyk, a na kongach i przeszkadzajkach- Miko∏aj Bielecki. Pi´kny g∏os artystki
w kameralnym wn´trzu KoÊcio∏a w Lipkowie brzmia∏
wspaniale, a dêwi´ki etnicznych instrumentów pochodzàcych z ró˝nych miejsc
Êwiata roztacza∏y niezapomnianà aur´. Dla przyk∏adudu˝y gliniany dzban wydajà-
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cy niskie tony wykonany by∏ na wzór nigeryjskiego udu, a deszczowe kije imitujàce
szum wody pochodzi∏y wprost z Meksyku.
Pomys∏odawcà tego niezapomnianego
wieczoru by∏ radny z Lipkowa - Tadeusz
Chudecki, a g∏ównym sponsorem Urzàd
Gminy w St. Babicach. Cz´Êç kosztów pokry∏a równie˝ Parafia Âw. Rocha i sam radny. Wszystkim serdecznie dzi´kujemy i ˝yczymy jak najwi´cej tak dobrych pomys∏ów.
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zezwala∏y na lokalizowanie zabudowy
zagrodowej na terenach niebudowlanych, ale z obwarowaniem - w pobli˝u
istniejàcej zabudowy i to by∏o rygorystycznie przestrzegane. Decyzje w takich
sprawach budowlanych nigdy nie by∏y
u nas podejmowane jednoosobowo, zawsze o budowie siedliska decydowano
kolegialnie. Stàd nie mamy zbytniego
rozproszenia zabudowy - co jest wyró˝nikiem ∏adu przestrzennego. MyÊl´, ˝e
porzàdek budowlany jest jedynà metodà, aby radziç sobie z obowiàzkami, jakie cià˝à na gminie - takimi jak budowa
dróg i kanalizacji.
- Wydaje si´ jednak, ˝e proces
odrolnienia wielu ziem zosta∏ wyhamowany?
- To prawda. W ostatnich 2 latach toczy∏a si´ dyskusja i trwa∏y prace nad
zmianà ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. Du˝o si´ o niej mówi∏o,
ale nikt nie by∏ pewny, na co si´ zanosi.
Teraz gmina musi ponosiç za odrolnienia
wi´kszà odpowiedzialnoÊç finansowà ni˝
dotàd i dok∏adnie planowaç, kiedy zbuduje tam infrastruktur´. Jest oczywiÊcie
mo˝liwe wspó∏finansowanie inwestycji
przez w∏aÊcicieli gruntów. Wyhamowanie odrolnieƒ dotkn´∏o zw∏aszcza posiadaczy terenów w Koczargach Starych,
w Wojcieszynie i Janowie, które mia∏y
byç odrolnione ju˝ w 2002 r., ale dosz∏o
do trudnoÊci bud˝etowych gminy zwiàzanych z du˝ymi inwestycjami (budowà
oczyszczalni i gimnazjum) i zderzeniem
z nowà ustawà, której uchwalenie a nast´pnie wydanie rozporzàdzeƒ wykonawczych ciàgle si´ wyd∏u˝a∏o.
- Jakie jeszcze zmiany wprowadzi∏a nowelizacja prawa?
- Nowe przepisy u∏atwiajà proces
planowania przestrzennego i przywracajà równowag´ mi´dzy interesami publicznymi i prywatnymi. Jest to pomocne
w szczególnoÊci dla wa˝nych celów spo∏ecznych, takich jak budowa g∏ównych
sieci uk∏adu komunikacyjnego, czy innych celów publicznych, u∏atwia wykup
i zagospodarowywanie terenów. Nak∏ada jednak obowiàzek odpowiedzialnego
planowania i wykonywania analiz uzasadniajàcych zmiany planów miejscowych. Gmina musi wiedzieç, ile jà zmiana b´dzie kosztowaç. Koƒczàc plan miejscowy trzeba okreÊliç zasady finansowania i podaç êród∏a, dzi´ki którym b´dzie
zbudowana podstawowa infrastruktura.
Ludzie przecie˝ chcà budowaç na terenach wyposa˝onych we wszystkie potrzebne media.
- JesteÊmy chyba jednà z niewielu gmin w Polsce, która ma opracowane dok∏adne plany miejscowe?
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- Gmina posiada 13 opracowaƒ planistycznych dotyczàcych 99,3 % jej terenów. Drobny, ledwie zauwa˝alny u∏amek, wolny od planów, stanowi par´ po∏aci lasu w KPN. Inne gminy majà mniej
planów miejscowych lub nie majà ich
wcale.
- Co dajà nam plany miejscowe?
- Dok∏adne plany sà istotnym u∏atwieniem inwestycyjnym. Wyznaczajà tereny, na których mo˝na budowaç i jest
to tam ∏atwe. Inwestor zamawia wypis
i wyrys z planu miejscowego, który zawiera wszelkie dane i wytyczne jakie nale˝y spe∏niç przy budowie, mo˝e zatem
sporzàdziç projekt budowlany i iÊç po
pozwolenie na budow´. Pomija si´ etap
uzyskania warunków zabudowy, co jest
wymagane, gdy nie ma planu miejscowego. Z doÊwiadczeƒ wiem, ˝e jest to
niezmiernie k∏opotliwe, kosztowne i d∏ugotrwa∏e. Dla przyk∏adu powiem, ˝e
obecnie ma byç przeprowadzona modernizacja ul. Warszawskiej, nastawiona
g∏ównie na popraw´ konstrukcji drogi
i inwestycje zmniejszajàce iloÊç wypadków. Powstanà tam chodniki, Êcie˝ka rowerowa, zatoki dla autobusów. Wiele
skrzy˝owaƒ zostanie zmodernizowanych. Materia∏y, które przygotowaliÊmy
dla biura projektów- wypis i wyrys z planu miejscowego - majà 14 mb arkusza!
Gdyby nie by∏o planów, to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy trwa∏oby 2
lata. Skomplikowane procedury, wszczynania, zawiadamiania, raporty oddzia∏ywania na Êrodkowisko, odwo∏ania w∏aÊcicieli niezadowolonych z koniecznoÊci
sprzedania nawet ma∏ych skrawków ziemi- to wszystko rozciàgn´∏oby ca∏y proces budowy w czasie. Plany pozwalajà
zaoszcz´dziç czas konieczny na przygotowanie inwestycji.
WidzieliÊmy od lat koniecznoÊç wykonania planów, zagadnienie to by∏o wielokrotnie przedstawiane radnym i zosta∏o
dobrze przyj´te, co spowodowa∏o wyasygnowanie Êrodków na ich realizacj´.
W 1995 roku zacz´∏o si´ tworzenie studium gminy i nowych planów, co doprowadzi∏o stopniowo do dzisiejszych efektów.
- W jakim kierunku pójdà odrolnienia?
- Postanowienia zawarte w uchwa∏ach podj´tych w poprzedniej kadencji
RG, dotyczàce odrolnieƒ, b´dà kontynuowane. Obj´te nimi b´dà tereny: przy
ul. Sasanki w Koczargach i mi´dzy
ul. Akacjowà a Lipkowem, mi´dzy Traktem Królewskim a Warszawskà w Wierzbinie i Wojcieszynie, w Janowie tereny
mi´dzy Kwirynowem a Janowem, w Bliznem ¸aszczyƒskiego przy planowanej
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Trasie Armii Krajowej. B´dziemy koƒczyç
proces odrolnieƒ, rozpocz´ty ju˝ na tych
terenach. Planowana jest równie˝ zmiana studium przestrzennego gminy.
Wnioski dotyczàce zmiany przeznaczenia gruntów sk∏adane sà do nas masowo, zw∏aszcza na s∏abszych rolniczo ziemiach. MyÊlàc w przysz∏oÊci o dalszych
planach rozwoju gminy, trzeba podjàç
decyzj´ co do losu tych terenów. Zgodnie z nowà ustawà trzeba opracowaç
wieloletni program sporzàdzania planów miejscowych - powinien byç wykonany jednoczeÊnie lub zaraz po zmianie
studium, aby zamknà∏ w miar´ mo˝liwoÊci jak najwi´kszy zakres problematyki,
co na pewno zaowocuje uspokojeniem
atmosfery wokó∏ tematu odrolnieƒ.
- Z powy˝szym tematem wià˝e
si´ równie˝ zagadnienie scaleƒ
gruntów...
- Scalenia to wymóg obiektywny.
Przed wojnà w∏aÊciciele majàtków mieli
znaczne area∏y, wtedy wystarcza∏o wziàç
urbanist´ do zaprojektowania ∏adnego
osiedla, grunt podzieliç, uzyskaç zatwierdzenie u starosty i mo˝na by∏o zaczynaç realizacj´ osiedla. Teraz jest podobnie, z tym ˝e nie mamy wielkich obszarów w jednym r´ku, grunty cz´sto sà
rozdrobnione, o wàskich dzia∏kach- powsta∏y jako wynik historii, uk∏adów rodzinnych i dziedziczenia. Tam, gdzie sà
s∏abej klasy ziemie, czyli na pó∏noc od
ul. Warszawskiej w stron´ Puszczy,
w okolicach od Klaudyna do Borz´cinarolnictwo sta∏o si´ nieop∏acalne i w∏aÊciciele czekajà na odrolnienie. Niektóre
grunty zresztà ju˝ zosta∏y odrolnione w pobli˝u skupisk zabudowy np. w Kwirynowie czy Bliznem. Tam zasz∏a koniecznoÊç, aby wydzieliç dzia∏ki budowlane i drogi. Wydaje si´, ˝e na tym terenie najsensowniejsze by∏o w∏aÊnie scalenie. Z odpowiedniej liczby w∏aÊcicieli
gruntów tworzy si´ na moment jednego
decydenta - posiadacza. Ca∏y obszar podzielono na zgrabne dzia∏ki budowlane,
a w∏asnoÊç przypad∏a zgodnie z ustawà
wszystkim posiadaczom ziemi proporcjonalnie, ile kto wniós∏ - tyle odzyska∏
w placach budowlanych po potràceniu
równego udzia∏u procentowego na drogi. Inaczej tych terenów nie da∏oby si´
zagospodarowaç. Tam, gdzie scalenia
nie by∏y przeprowadzane jak np. w Bliznem w rejonie stawów, mimo ˝e ziemie
sà ju˝ odrolnione od 20 lat, zagospodarowanie ich jakoÊ nie post´puje. Scalenia
jednak nikt nie mo˝e narzuciç si∏à, mo˝na je przeprowadziç tylko wtedy gdy
wszyscy sà do niego przekonani.
m∏.
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Po siedemdziesiàtce dopiero jest ˝ycie
Kiedy do˝yjecie sami zobaczycie...

Tradycyjne
spotkanie
seniorów
w Starych Babicach up∏yn´∏o w bardzo
mi∏ej atmosferze. Rozpocz´∏o si´, jak co
roku, wyst´pem dzieci
z babickiego przedszkola,
póêniej z przemowami
wystàpili ks. pra∏at Jan
Szubka i przedstawiciele
w∏adz gminy - z-ca wójta
Jolanta St´pniak i przewodniczàcy RG Maciej
Gàsowski.
Spotkanie
otworzy∏ dr. Janusz Âli˝ewski.
- Seniorzy sà prawdziwà solà tej ziemi i kapita∏em, którego nie wolno
nam zmarnowaç- powiedzia∏a Pani Wójt. Zas∏ugujà na godne miejsce w
rodzinie i ca∏ym spo∏eczeƒstwie. -Wielu z was
zrobi∏o dla naszej gminy
du˝o dobrego i za to Wszystkim serdecznie dzi´kujemy.
Przemawiajàcy sk∏adali seniorom naj-

lepsze ˝yczenia - zdrowia, wielu lat radoÊci i dobrego jutrzejszego dnia” w Unii
“
Europejskiej.
Nast´pnie podzielono si´ op∏atkiem
i rozpocz´∏y si´ wspania∏e wyst´py. Zapa∏u w Êpiewaniu kol´d i innych utworów
mog∏oby seniorom pozazdroÊciç wiele
m∏odych osób. Na akordeonie przygrywali: Zbigniew Za∏´ski i Stanis∏aw Drzewiƒski, a Êpiewa∏y Babickie Sàsiadki wraz
z miejscowym chórem. Kilka osób wystàpi∏o tak˝e indywidualnie: Stanis∏aw Cisek
- ˝o∏nierz wojny obronnej 1939 r. zaapelowa∏ o pami´ç dla bohaterów wojennych i ich dokonaƒ, Helena Barszczewska
recytowa∏a w∏asne utwory poetyckie, ze
wspania∏ym i jak zawsze dowcipnym re-

ku∏u. Przedstawiamy równie˝ jej obszerne
fragmenty, doskonale oddajà ducha tego
m∏.
radosnego wieczoru.
Teraz taka moda jest na festiwale
No a o staruszkach nikt nie myÊli wcale.
Wi´c na przekór wszystkim tutaj wystàpimy:
Po siedemdziesiàtce dopiero jest ˝ycie
Kiedy do˝yjecie sami zobaczycie.
Dla innych staruszków robimy przyj´cia:
Wspania∏e suchary i zió∏ka na wzd´cia
Na bal sylwestrowy ˝eÊmy si´ wybrali
Do bia∏ego ranka losy sprzedawali...
Mnie tak zwana staroÊç gorzka nie dotyczy:
miodowe miesiàce mam dzi´ki cukrzycy...
Nadal swe romanse prze˝ywam po cichu,
Które mam zamkni´te w kuferku na strychu.

pertuarem wystàpi∏ tak˝e Tadeusz ˚ychliƒski - to w∏aÊnie fragment jego piosenki pos∏u˝y∏ nam jako tytu∏ tego arty-
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Jestem w Êwietnej formie jak dawniej, w
m∏odoÊci
I nie rezygnuj´ ze swej weso∏oÊci.
Po siedemdziesiàtce dopiero jest ˝ycie,
Kiedy do˝yjecie sami zobaczycie...
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Babinicz d
Aktorzy majà Oscary, dziennikarze Pulitzery, muzycy - Fryderyki a my Babinicza. Coroczna uroczystoÊç wr´czenia tej statuetki odbywa si´ od siedmiu
lat i nale˝y do najwa˝niejszych i szczególnie oczekiwanych wydarzeƒ w ˝yciu
naszej spo∏ecznoÊci.
Ta najbardziej presti˝owa nagroda
w gminie St. Babice wr´czana jest osobie,
która swà postawà i dzia∏alnoÊcià zas∏u˝y∏a
na najwy˝sze uznanie i szacunek. Otrzymujà jà ci, którzy podejmowali cenne inicjatywy
i mogà poszczyciç si´ szczególnymi osiàgni´ciami dla wspólnoty samorzàdowej.
Tegorocznym zdobywcà Babinicza jest
cz∏owiek, którego znajà wszystkie pokolenia
Borz´cina Du˝ego- so∏tys Stanis∏aw Michrowski. Laureat by∏ wyraênie zaskoczony
i onieÊmielony wyró˝nieniem. Nie kry∏ te˝
wzruszenia.
- To dla mnie du˝e zaskoczenie, jestem
bardzo wzruszony - powiedzia∏ Pan Stanis∏aw. O niczym nie wiedzia∏em. Statuetka
jest wspania∏à nagrodà za wiele lat s∏u˝enia
ludziom. Ciesz´ si´, ˝e ktoÊ zainteresowa∏
si´ mojà pracà, zauwa˝y∏ jà i doceni∏, pomyÊla∏, ˝e by∏a komuÊ przydatna. Chcia∏bym
tym wszystkim, którzy przyczynili si´ do tego, bym dosta∏ nagrod´ serdecznie podzi´kowaç. Nie b´d´ si´ rozgadywa∏, bo nie jestem mówcà- za˝artowa∏ na koniec.
Stanis∏aw Michrowski to osoba Êwietnie
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znana mieszkaƒcom Gminy, cz∏owiek nieprzeci´tny. Przez ca∏e ˝ycie aktywny zawodowo i ca∏kowicie oddany pracy spo∏ecznej.
W listopadzie ub.r. wybrany zosta∏ so∏tysem

w Borz´cinie na 13 kadencj´, funkcj´ t´
sprawuje od 48 lat! Do tej pory zasiada
w Radzie Nadzorczej Warszawskiej Spó∏dzielni Ogrodniczej, Spó∏dzielczego Banku
Ogrodniczego, dzia∏a te˝ w Spó∏dzielni
Us∏ug Rolniczych w St. Babicach. Pracowa∏
w GS Samopomoc Ch∏opska” w St. Babi“ SKR, by∏ za∏o˝ycielem Spó∏dzielni
cach, w
Lekarskiej w Borz´cinie, która funkcjonowa∏a w remizie OSP. By∏ inicjatorem, budowni-
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czym, za∏o˝ycielem i 40 - letnim dzia∏aczem
tamtejszej OSP. Bardzo wiele zrobi∏ dla
mieszkaƒców swej miejscowoÊci i w pe∏ni
zas∏u˝y∏ na to wyró˝nienie.
UroczystoÊç wr´czenia statuetki Babinicza odby∏a si´ w auli gimnazjum w Koczargach. Tradycyjne spotkania w Êwi´to Trzech
Króli sà dobrà okazjà do podsumowaƒ minionego roku. - To by∏ dla nas ciekawy i dobry rok- powiedzia∏ wójt Krzysztof Turek,
który omówi∏ gospodarcze, infrastrukturalne i kulturalne dokonania minionego roku.
- Interesujàcym wydarzeniem by∏o nawiàzanie kontaktów z bratnià gminà Poronin,
której w∏adze sà dziÊ naszymi honorowymi
goÊçmi. Przyjaêƒ ta zrodzi∏a si´, gdy dzia∏acze Zwiàzku Podhalan za∏o˝yli ko∏o w naszym powiecie i mam nadziej´, ˝e b´dzie dalej si´
rozwija∏apowiedzia∏.
WÊród dokonaƒ wymieni∏
m.in. dwudniowy festyn w Zielonkach, porozumienie
z Komendantem Sto∏ecznym Policji

gen. Ryszardem Siewierskim w sprawie poprawy bezpieczeƒstwa, uzyskanie przez
gmin´ tytu∏u Mistrza Zrównowa˝onego
“
Rozwoju” oraz tytu∏u Gmina Fair Play”.
“
Z-ca wójta Jolanta St´pniak przedstawi∏a dzia∏alnoÊç socjalnà, spo∏ecznà i oÊwiatowà gminy.
Pomys∏ nagrody Babinicza doceni∏ wójt
Gminy Poronin Bronis∏aw Stacho.
- Gratuluj´ Panu Stanis∏awowi otrzymanej statuetki. To wa˝ne wyró˝nienie, czasami taki gest jest nagrodà za wiele lat codziennej ˝mudnej pracy. T´ form´ podzi´kowania podziwiam i zazdroszcz´ takà dobrà
zazdroÊcià, zapowiadam te˝, ˝e pomys∏ kupuj´ na pniu. Warto wokó∏ siebie dostrze-

la so∏tysa
gaç tych, którzy zas∏ugujà na uznanie - powiedzia∏ Wójt Poronina.
Podhalaƒscy przyjaciele wr´czyli W∏adzom
naszej gminy, staroÊcie Janowi ˚ychliƒskiemu i Stanis∏awowi Michrowskiemu upominki: cyrpoki” do cyrpanio napoju, ale i do“
“
bra, które mo˝e byç udzia∏em tego roku”

i oscypki. Wójt Krzysztof Turek ofiarowa∏ im
fotogram koÊcio∏a NajÊwi´tszej Maryi Panny
w St. Babicach.
GoÊcie przybyli na uroczystoÊç z przyjemnoÊcià wys∏uchali wyst´pu Orkiestry
Dzieci´cej pod dyrekcjà Mariusza D˝yga.
Bardzo ciep∏o zosta∏ równie˝ przyj´ty wyst´p regionalnego zespo∏u Regle” i pary ta“
necznej z Poronina, prezentujàcych przepi´kny folklor tatrzaƒski.
Wa˝nym a jednoczeÊnie mi∏ym punktem noworocznego spotkania by∏a loteria
fantowa oraz licytacja obrazu, fotografii
i kalendarza ze zdj´ciami Tomasza Gudzowatego. Za akwarel´ Jolanty Drozd anonimowy nabywca zap∏aci∏ 4 tys. z∏. Nie brakowa∏o równie˝ zainteresowanych fotografiami Krzysztofa Walczaka i Krzysztofa Oko∏y,
przedstawiajàcymi pejza˝e gminne i pobliskiej Puszczy Kampinoskiej. £àczny dochód
z imprezy wyniós∏ 10,5 tys. z∏. Przeznaczono go na potrzeby podopiecznych OÊrodka
Rehabilitacyjno - Terapeutycznego dla Dzieci Niepe∏nosprawnych w Bliznem Jasiƒskiego, prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepe∏nosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej.
- Prosz´ Paƒstwa, abyÊcie otworzyli serca i... portfele - zaapelowa∏a Anna Dobrowolska, kierownik OÊrodka.

- Mamy 25 podopiecznych, dzieci, które
z ró˝nych powodów nie mogà korzystaç
z nauki w klasach integracyjnych, najcz´Êciej
z powodu barier w poruszaniu si´, mówieniu. Najm∏odsze dziecko ma rok i 2 miesiàce, najstarsze 17 lat. Wszystkie dzieci mieszkajà na terenie gminy Babice, tylko 2 jest

z terenu powiatu. Aukcja jest dla nas bardzo
wa˝na z powodów finansowych, dzi´ki datkom prywatnych osób mo˝emy istnieç
przez pierwsze pó∏ roku. Sponsorzy publiczni uruchamiajà swe finanse w II pó∏roczu.
Do koƒca maja musimy zorganizowaç dzieciom opiek´ specjalistycznà, zwracamy si´
wi´c do Paƒstwa z proÊbà, byÊcie umo˝liwili nam zapewnienie dzieciom specjalistycz-
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nej, bezp∏atnej opieki psychologa, rehabilitanta, logopedy, terapeutów zaj´ciowych,
pedagogów specjalnych. Dzi´ki tej pi´knej
imprezie, co roku zg∏aszajà si´ do nas kolejni rodzice dzieci niepe∏nosprawnych, którzy
dowiedzieli si´ o istnieniu OÊrodka od osób
tu obecnych czy przeczytali informacj´
w gazecie gminnej. Dlatego prosimy o hoj-

noÊç oraz opowiadanie sàsiadom i znajomym, ˝e jest tu nieopodal taki w∏aÊnie oÊrodek.
Nazwa statuetki zosta∏a nadana przez
Rad´ Gminy. Jest zwiàzana z Babicami nie
tylko przez brzmienie nazwy, ale te˝ bliski
zwiàzek Gminy z sienkiewiczowskà tradycjà.
Dotychczas statuetk´ Babinicza otrzymali: Alicja Plaskota (1997 r.), Jan ˚ychliƒski
(1998 r.), Janusz Âli˝ewski (1999 r.), Ewa
D˝yga (2000 r.), Tadeusz ˚ychliƒski (2001 r.),
ks. pra∏at Jan Szubka (2002 r.). Osoby nagrodzone wraz z Wójtem, z-cà Wójta i Przewodniczàcym Rady Gminy tworzà Kapitu∏´,
która typuje kolejne osoby do tej nagrody.
A. Ko∏aczyƒska Fot. M. ¸ada
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H jak HACCP = H jak Higiena
Opracowano go dla kosmonautów, potem wraz z nimi sprowadzono na Ziemi´.
Teraz b´dzie budzi∏ emocje niejednej polskiej firmy i da zarobiç...zagranicznym.
Od przystàpienia Polski do UE
dzieli nas kilka miesi´cy, mimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej, nadal mamy wàtpliwoÊci i pytania. Obawy dotyczà m.in. przysz∏oÊci polskiego rolnictwa i mo˝liwoÊci
sprzeda˝y produktów rolnych na
konkurencyjnych rynkach europejskich. Unijni eksperci uspokajajà, ˝e
przed polskimi produktami rynki zagraniczne b´dà otwarte, ale...warunkiem jest m.in. spe∏nienie norm
dotyczàcych sposobu produkcji, np.
higieny. Tutaj zapewne wielu z nas
zacznie si´ obawiaç, co to w praktyce znaczy?
W∏adze Gminy wspólnie z specjalistami z Doradztwa Rolniczego wysz∏y naprzeciw potrzebom mieszkaƒców, umo˝liwiajàc pozyskanie informacji niezb´dnych w Êwietle integracji europejskiej.
Przygotowano cykl szkoleƒ i odczytów.
Pierwszy z nich odby∏ si´ 2 grudnia ub.r.
Tego dnia Sala Konferencyjna Urz´du
Gminy p´ka∏a w szwach, zabrak∏o miejsc
siedzàcych, ludzie t∏oczyli si´ na korytarzu. Tak ogromne zainteresowanie wÊród
mieszkaƒców wzbudzi∏o seminarium pt.
“System
HACCPstandardem bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci
w drodze od producenta do konsumenta”. Mimo ˝e nazwa
jeszcze brzmi obco,
przybyli z uwagà wys∏uchali
wyk∏adu,
który
wyg∏osi∏
Krzysztof Zaniewski
z WODR.
Wysoka frekwencja jest zrozumia∏a,
gdy˝ od 1 maja
2004r. na mocy prawa wdra˝anie systemu HACCP b´dzie
w Polsce obowiàzkowe. Obejmie ca∏y
sektor ˝ywnoÊciowy:
producentów, przewoêników, hurtowników, przetwórców, dystrybutorów, ale
te˝ osoby sprzedajàce ˝ywnoÊç czy prowadzàce lokale gastronomiczne. To wymóg, którego nie da si´ ominàç, je˝eli
chcemy funkcjonowaç na 400-miliono-
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wym europejskim rynku ˝ywnoÊci, gdzie
przepis ten obowiàzuje od prawie 12 lat.
Systemu nie b´dà musia∏y wprowadzaç
osoby, które zajmujà si´ produkcjà pierwotnà, tzn. swój produkt dostarczajà
bezpoÊrednio przetwórcy.
HACCP to system zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ˝ywnoÊci, interesuje zatem nas wszystkich. Kupujàc
produkt, oczekujemy, ˝e jest on przede
wszystkim zdrowy. OdpowiedzialnoÊç
prawna za bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊci
spoczywa na jej wytwórcach. Sà oni zobligowani do zapewnienia w∏aÊciwych
warunków i podj´cia takich dzia∏aƒ na
wszystkich etapach produkcji i obrotu
˝ywnoÊcià, by zapewniç zdrowie i ˝ycie
cz∏owieka. Warunki te sprowadzajà si´
do przestrzegania podstawowych zasad
higieniczno-sanitarnych dotyczàcych zak∏adu, jego otoczenia i wyposa˝enia oraz
personelu.
HACCP czyli System Analizy Zagro˝eƒ
i Krytycznych Punktów Kontroli ma za
zadanie rozpoznaç zagro˝enia, które
mogà obni˝yç jakoÊç ˝ywnoÊci, oceniç
ich skal´, kontrolowaç oraz okreÊliç metody ich ograniczenia czy wyeliminowa-

nia. Zagro˝eniem mogà byç czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne. Podstawà
Systemu jest zapobieganie problemom,
nim si´ pojawià. Najbardziej istotne jest
zatem wskazanie punktów krytycznych
na danym etapie produkcji ˝ywnoÊci
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i obj´cie ich sta∏à kontrolà. Takim punktem mo˝e byç np. temperatura dla procesu pasteryzacji, odst´pstwa od niej sà
ju˝ zagro˝eniem dla zdrowotnoÊci produktu.
System opiera si´ na biurokracji, wymaga wielu skrupulatnych i systematycznych zapisów ka˝dego procesu. Ale prowadzenie takiej dokumentacji si´ op∏aca.
Jest dowodem, ˝e wprowadziliÊmy system HACCP i zadbaliÊmy o poprawnoÊç
wszystkich procedur s∏u˝àcych zapewnieniu
bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci.
W przypadku skargi klienta, przed sàdem
b´dziemy mieç sprawdzalny argument,
˝e to nie my odpowiadamy za uszczerbek na jego zdrowiu.
System ma charakter wewn´trzny,
jest tworzony indywidualnie dla ka˝dego
zak∏adu, zgodnie z jego specyfikà i przeznaczeniem. Anga˝uje i motywuje ca∏à
za∏og´, narzucajàc pozytywnà samokontrol´, od poprawnoÊci dzia∏aƒ ka˝dego
pracownika zale˝y jakoÊç produktu koƒcowego. Obowiàzek wdra˝ania Systemu
w zak∏adzie spoczywa na kierowniku lub
osobie przez niego upowa˝nionej.
By móg∏ zostaç wdro˝ony konieczne jest
uporzàdkowanie
spraw
zwiàzanych
z higienizacjà pracy
zak∏adu.
Przede
wszystkim nale˝y wyrobiç w pracownikach
dobre nawyki higieniczne np. mycia ràk,
noszenie
czystej
odzie˝y.
Niestety,
w Polsce sytuacja w tej
kwestii nie wyglàda
najlepiej. W ∏azienkach cz´sto brakuje
papieru toaletowego,
Êrodków myjàcych czy
dezynfekujàcych. Cz´sto odpowiednio wyposa˝one sà tylko ∏azienki dla administracji. Sytuacj´ koniecznie trzeba odwróciç i stworzyç pracownikowi jak najlepsze warunki higieniczne,
bo to on ma kontakt z produkowanà
˝ywnoÊcià.
System HACCP zosta∏ opracowany
w latach 60-70- tych w USA przez na-
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ukowców NASA i laboratoria wojskowe
w zwiàzku z lotami kosmicznymi. Chodzi∏o o to, by przygotowaç programy
produkcji ˝ywnoÊci bezpiecznej dla
astronautów przebywajàcych w przestrzeni kosmicznej. W 1975r. zosta∏ zaaprobowany przez åwiatowà Organizacj´ Zdrowia a w 1993r. uznany jako
istotne narz´dzie w nadzorze nad produkcjà ˝ywnoÊci.
.
W Polsce nie ma prawnego obowiàzku potwierdzenia wprowadzenia Systemu certyfikatem. Certyfikacja polega na
stwierdzeniu przez uznanà, niezale˝nà
organizacj´(przewa˝nie firm´ zagranicznà), ˝e system, który stworzyliÊmy w naszym zak∏adzie jest zgodny z zasadami
i skuteczny, tzn. spe∏nia zadanie, jakim
jest produkowanie bezpiecznej ˝ywnoÊci. Koszt uzyskania certyfikatu dla du˝ej
firmy to 25-30 tys. z∏, dla ma∏ej 3-6 tys.
z∏. Mo˝na skorzystaç z unijnych programów pomocowych, które pomagajà
uzyskaç zwrot nawet 60% nak∏adów
zwiàzanych z wdra˝aniem HACCP. Sam
System nie jest kosztowny, ponosimy
jednak koszty wprowadzenia w zak∏adzie Êrodków technicznych koniecznych
dla zapewnienia higieny. Dla osób, które
od lat stosujà si´ do zaleceƒ inspektorów
sanitarnych czy weterynaryjnych, HACCP
b´dzie tylko formalnoÊcià. Proces jego
opracowywania i wdra˝ania w wielu polskich przedsi´biorstwach trwa od 1995 r.
Krzysztof Zaniewski z WODR, chocia˝
zm´czony, nie kry∏ zadowolenia z obecnoÊci tak licznych s∏uchaczy. - Nie spodziewaliÊmy si´, ˝e przyjdzie a˝ tyle
osób, ale to bardzo dobrze. Wyk∏ady
prowadzimy od dwóch miesi´cy, frekwencja w St. Babicach naprawd´ nas
zaskoczy∏a. Tak du˝e zainteresowanie
dowodzi, ˝e ludzie sà Êwiadomi tego, i˝
jedynie pozyskujàc rzetelne informacje
mogà odpowiednio przygotowaç si´ do
nowej sytuacji, jaka zaistnieje w 2004r.
Wa˝ne jest te˝, ˝e po wyk∏adach podchodzà do mnie i zadajà pytania, nieraz
bardzo szczegó∏owe i konkretne.
W Polsce powszechne wdra˝anie Systemu HACCP rozpocznie si´ w maju
2004 r., realizacj´ tego procesu b´dà
kontrolowaç s∏u˝by weterynaryjno- sanitarne. Zgodnie z zapewnieniem G∏ównego Inspektora Sanitarnego, w poczàtkowym etapie nie b´dà wyciàgane konsekwencje wobec osób zwlekajàcych z jego wprowadzeniem. Ale tak naprawd´
stosowanie Systemu wymuszà na nas
odbiorcy: sieci handlowe czy klienci zagraniczni, dla których HACCP jest gwarancjà bezpiecznej ˝ywnoÊci.
ak.

45 lat KPN
Czy wiemy jaki
skarb mamy?

120 ∏osi, 10 rysi, kilkanaÊcie par
czarnych bocianów i... 31 gatunków
komarów - to g∏ówni mieszkaƒcy Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwierz´ta i owady chronià si´ przed cz∏owiekiem wÊród wyjàtkowo urokliwego
kompleksu wydm Êródlàdowych i terenów bagiennych. Wielu z nas mia∏o zapewne szcz´Êcie spotkaç je (zw∏aszcza
komary) podczas w´drówek przez prawie dziewiczà Puszcz´ Kampinoskà.
Kampinoski Park Narodowy znajdujàcy
si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie naszej gminy jest jednym z 23 istniejàcych polskich
parków narodowych. Obecnie obchodzi jubileusz 45-lecia istnienia. Powsta∏ 16 stycznia 1959 r. w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
Puszczy Kampinoskiej. Pomys∏odawcami jego za∏o˝enia byli Jadwiga i Roman Kobendzowie. Ochronie poddano unikalny kompleks wydm Êródlàdowych i terenów bagiennych. Teren ten, pomimo wielowiekowej dzia∏alnoÊci cz∏owieka, zachowa∏ niezwykle ró˝norodnà przyrod´ i jest najcenniejszym obszarem przyrodniczym Mazowsza.
Kampinoski Park Narodowy nale˝y
do unikatów w skali Êwiatowej. Jako jedyny
w Europie posiada tak dobrze zachowane
Êródlàdowe wydmy, naturalne zbiorowiska
bagienne i bogatà faun´. Jest te˝ drugim na
Êwiecie, po Parku Narodowym Nairobi,
obiektem najwy˝szej rangi w ochronie przy-
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rody, przylegajàcym bezpoÊrednio do stolicy
paƒstwa. W 2000 roku zosta∏ uznany przez
UNESCO za Âwiatowy Rezerwat Biosfery.
Park zajmuje powierzchni´ 38 544 tys. ha
jest drugim co do wielkoÊci parkiem narodowym w Polsce.
Puszcza Kampinoska swojà nazw´ wzi´∏a od miejscowoÊci Kampinos. Po dziÊ dzieƒ
nie wiadomo jednak, jaka jest etymologia
tego s∏owa. Przez d∏ugi czas, w Êlad za encyklopedià Orgelbranda, wywodzono je
od ∏aciƒskiego ubi campi nos fuimus tzn.
tam byliÊmy, gdzie pola”. S∏owa te wypo“
wiada∏ polujàcy niejednokrotnie na tych terenach król Jan III Sobieski.
Puszcza Kampinoska to niezwyk∏a mozaika
Êrodowisk. Ponad 70% powierzchni Parku
stanowià lasy. Uzupe∏nieniem lasów sà liczne zespo∏y roÊlinnoÊci nieleÊnej, pokrywajàcej puszczaƒskie ∏àki, bagna i wydmy. Puszcza Kampinoska jest domem” a˝ dla 1370
“
gatunków roÊlin naczyniowych, 115 gatunków mchów i 146 porostów. W granicach
parku znajduje si´ 129 pomników przyrody,
z czego najliczniejszà grup´ stanowià d´by.
Wyjàtkowa wartoÊç Kampinoskiego Parku
Narodowego to nie tylko walory przyrodnicze. Jest to chyba jedyny obszar w kraju, na
terenie którego odbywa∏y si´ niemal wszystkie najwa˝niejsze wydarzenia historyczne.
Puszcza Kampinoska stanowi zatem prawdziwà skarbnic´ dziejów, zaÊ Park w zupe∏noÊci zas∏uguje na przydomek Narodowy.
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Przewodniczàcy

Radny 2

Pan Wójt

Jestem anio∏ Przewodniczàcy
od lat Rad´ wiod´.
Je˝d˝´ mercedesem
znam niejednà drog´.
Choç dziÊ mamy w Radzie
nawet opozycj´,
dam sobie z nià rad´
mam dobrà kondycj´.

Gra∏em ju˝ ˝o∏nierza
zagram nawet diab∏a,
byleby we w∏adzach (gminy)
korona z g∏ów spad∏a.
Na Gmin´ w telewizji
powiem paszkwil wszelki.
A kto mi co zrobi?
Jam jest aktor wielki.

Wprowadzi∏em gmin´ w nowe tysiàclecie
w najlepsze rankingi - czy tego nie wiecie?
A tu sprawy dziwne mi si´ pojawiajà
o dzieciaki w skrzyniach - ciàgle mnie pytajà.
Pami´tajcie wszyscy mili ludzie moi,
niech wszyscy b´dà grzeczni, niech nikt tu nie b
Kochajmy si´ szczerze od Bliznego a˝ po Mariew
bo gdy ktoÊ podpadnie przyjedzie TVN!

Radny 3
Zagram Wam Chopina zagram te˝ Gerschwina.
Nie jednemu wtedy zrzednie nawet mina.
DziÊ na z∏ym Orlenie zagraç nieco musz´,
bo za ekologi´ oddam nawet dusz´.
Powiem Wam w sekrecie - o czym pewnie wiecie
ja si´ tu nie chwal´ - mam po prostu talent.

Pani Wójt

Jestem pierwszà damà
nie tylko tej gminy.
Autor mnie tu ubra∏ w jakiÊ dziwne rymy.
M∏odzie˝, zdrowie, oÊwiata i wszystkie problemy
sà na mojej g∏owie, i my do Unii chcemy?
Ciàgle ktoÊ przychodzi z nowymi sprawami,
ludzie do mnie wchodzà drzwiami i oknami.
Gdy Wójt rozwiàzuje dziÊ sprawy paƒstwowe
du˝o spada na mnie, na mà jednà g∏ow´.

Przewodnicz
A ja tutaj jeste
wszystko zauw
nikt si´ nie uk
zrobi´ rewizyj
Pilnujcie porzà
by Komisja Re

O W O R O C Z N A

1
Ksiàdz

broi.
ew - hen,

KoÊció∏ odnowi∏em, ma∏o takich w kraju.
Wokó∏ ogród pi´kny, niczym u Stwórcy w raju.
Teraz dom buduj´ dla naszej parafii,
dajàc przyk∏ad innym - czy naÊladowaç ktoÊ potrafi?
Chc´ daç ludziom radoÊç i szcz´Êcia po trosze.
Doceƒcie to wszyscy, bardzo o to prosz´.
A gdy ktoÊ chce pomóc, b´dzie nam to mi∏e
Zostanie w pami´ci parafii na zawsze, nie tylko na chwil´.

zàca KR
tem bieg∏ym rewidentem,
uwa˝´ za ka˝dym zakr´tem,
kryje przed mym bystrym okiem
yj´ i wszystko odkryj´.
zàdku w papierach w tym roku
Rewizyjna nie by∏a solà w oku...

Radny 1
DziÊ Naprzód Zielonki jaÊnie oÊwiecony,
pnie si´ dziarsko w gór´, niczym koƒ szalony.
Pierwsze miejsce w lidze (okr´gowej) zdobyliÊmy g∏adko,
nie przeszkodzi nam w tym nawet diab∏ów stadko.
Gdy nam kto zarzuca ba∏agan w papierach
- ju˝ posprzàtaliÊmy i co macie teraz?

Komendant

Chór anio∏ów

Policyj´ Konnà Wam tu sprowadzi∏em,
z∏odziei z∏apa∏em, Komend´ wzmocni∏em.
Teraz fotoradar zainstalujemy
jeêdzijcie wi´c z uÊmiechem, bo Was poka˝emy.
Ka˝dy, kto przekroczy, zdj´cie swe dostanie.
Lepiej jechaç wolniej - par´ z∏otych zostanie.
A i bezpieczeƒstwo na drogach si´ poprawi.
PomyÊlcie o tym wczeÊniej nim fotka si´ zjawi.

Chocia˝ o nas cicho to jednak dzia∏amy
uchwa∏y podejmujemy i g∏upstw nie gadamy.
Diabe∏ nam zarzuca, ˝e my kolesiami
- razi go tak bardzo zgoda mi´dzy nami.
A my pracujemy dla dobra tej gminy
kochajàc t´ ziemi´, radzi si´ trudzimy.
Niech nam si´ rozwija i niech nam rozkwita
i Ziemia Babicka i Rzeczpospolita!

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU

Spotkanie pod koniec roku
Koniec roku jak zawsze sprzyja∏
podsumowaniom. Jeszcze przed
Âwi´tami radni z Borz´cina - Grzegorz Szuba i Tadeusz WiÊniewski
zorganizowali spotkanie mieszkaƒców Borz´cina i Topolina ze starostà
Janem ˚ychliƒskim i wójtem Krzysztofem Turkiem oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.
Wszyscy byli zgodni, ˝e rok 2003 nale˝y zaliczyç do udanych pod wzgl´dem
inwestycji, zw∏aszcza w rejonie Borz´cina Du˝ego i Ma∏ego. Przed∏u˝ono chodnik wzd∏u˝ ul. Warszawskiej, rozpocz´to
podwy˝szanie ogrodzenia boiska przy
szkole podstawowej, dokonano uzupe∏nienia pokrycia dachu OSP, wykonano
oÊwietlenie ul. Warszawskiej na odcinku
od Wierzbina do Borz´cina, podci´to
ga∏´zie topoli, rosnàcych przy ul. Kosmowskiej, ale przede wszystkim w celu
poprawy bezpieczeƒstwa zwi´kszono
liczb´ patroli policyjnych.
Do jednego z najwa˝niejszych zadaƒ
na naszym terenie zaliczam dokoƒczenie
budowy chodnika przy ul. Warszawskiejtwierdzi radny Grzegorz Szuba- Na razie
inwestycja ta mo˝e byç wykonana do
wysokoÊci koƒca starego kraw´˝nika
przy tej ulicy, nie jest to zale˝ne od Gminy, lecz od Urz´du Marsza∏kowskiego,
który zarzàdza tà drogà.
Podczas spotkania na pierwszym
miejscu by∏y sprawy dróg i odrolnienia.
Najcz´Êciej zadawane pytania dotyczy∏y
ul. Kosmowskiej:
Kompleksowy remont ul. Kosmowskiej zostanie przeprowadzony dopiero
w drugiej kolejnoÊci. Na bie˝àco natomiast b´dziemy ∏ataç powsta∏e na powierzchni dróg dziury - zapewnia Starosta ˚ychliƒski.- BezpoÊrednio do tego
celu Powiat zakupi∏ w 2003 roku recykler - specjalnà maszyn´ do naprawy
dróg.
OÊwietlenie ul. Kosmowskiej (podobnie jak ul. Królowej Marysieƒki) b´dzie
zrealizowane, gdy tylko zak∏ad energetyczny wymieni przestarza∏à trakcj´, która uniemo˝liwia rozpocz´cie prac. Inaczej sprawa przedstawia si´ z drogà za
szko∏à podstawowà, prowadzàcà przez
Umiastów do Pruszkowa i z ul. Warszawskà. Pierwsza z nich zostanie zmodernizowana w przeciàgu dwóch lat,
niestety (dla mieszkaƒców naszej Gminy) remont rozpocznie si´ od strony
Pruszkowa. Modernizacja ul. Warszaw-
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skiej, stanowiàcej odcinek drogi nr 580
Warszawa - Sochaczew, rozpocznie si´
od skrzy˝owania z ul. Ogrodniczà w Babicach w kierunku Leszna, na razie trwajà prace majàce na celu pozyskanie funduszy ze Êrodków Unii Europejskiej.
Ograniczenie ruchu samochodów ci´˝arowych na tej drodze jest natomiast niemo˝liwe, bowiem ul. Warszawska jest
drogà serwisowà dla drogi krajowej nr 2
Warszawa - Poznaƒ. Cz´Êç ruchu z ul.
Warszawskiej mog∏aby przejàç planowana obwodnica Borz´cina, od zakr´tu
w Wierzbinie do Wygl´d, jednak˝e
obecnie najwi´kszy problem stanowi
pozyskanie przez Gmin´ gruntów pod t´
inwestycj´. Budowa obwodnicy umo˝liwi jednak szybsze odrolnienie ziemi, le˝àcej w jej pobli˝u.
W∏aÊnie odrolnienie zachodniej cz´Êci Gminy stanowi obecnie najwi´kszy
punkt zapalny. Obok g∏osów domagajàcych si´ dalszego odrolnienia (dotyczy
to g∏ównie gruntów po∏o˝onych mi´dzy
ul. Kosmowskà i Warszawskà), pojawiajà si´ równie˝ i takie, które chcà aby
proces ten zosta∏ chwilowo wstrzymany,
gdy˝ nadal pozostajà niezabudowane
grunty odrolnione w latach wczeÊniejszych. Odrolnienie wià˝e si´ równie˝
z obowiàzkiem zapewnienia przez Gmin´ odbioru Êcieków,a to jak wiadomo
musi kosztowaç.
Du˝y problem dla mieszkaƒców Borz´cina stanowi brak przejÊcia dla pieszych obok przystanków przy OSP - jest
to niezwykle ruchliwy punkt w miejscowoÊci i ju˝ nie raz dochodzi∏o tu do wypadków samochodowych. Rozwiàzanie
tej kwestii le˝y w kompetencji Mazowieckiego Zarzàdu Dróg, ten jednak, mimo licznych próÊb, nie uwa˝a za konieczne usytuowania zebry” w tym
“
miejscu.
Z problemem bezpieczeƒstwa na
ul. Warszawskiej i jej najbli˝szej okolicy
wià˝e si´ równie˝ po∏o˝enie przystanku
autobusowego w kierunku Warszawyznajduje si´ on bardzo blisko drogi, co
uniemo˝liwia przejÊcie chodnikiem
i zmusza mieszkaƒców do spaceru za
przystankiem.
Sytuacja ta zmieni si´ ju˝ wkrótcezapewnia radny Szuba.- Powstaje projekt nowych przystanków autobusowych, na których w∏aÊciciele firm b´dà
umieszczaç reklamy, polepszy to stan
i estetyk´ przystanków.
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Poprawie bezpieczeƒstwa na terenie
nie tylko Borz´cina, ale i ca∏ej Gminy
sprzyja zwi´kszona liczba patroli policyjnych, jak równie˝ zakupiony przez Powiat video radar, który dzia∏a ju˝
w miejscach, gdzie kierowcy najcz´Êciej
∏amià przepisy, przekraczajàc dozwolonà pr´dkoÊç. Wkrótce rozpocznie si´
przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji, której siedziba znajduje si´
w Babicach.
Dzi´ki osiàgni´temu porozumieniu
budowa b´dzie wspó∏finansowana
przez wszystkie gminy naszego Powiatu,
co z pewnoÊcià przyspieszy ukoƒczenie
prac- informuje pan Wójt.- Powstanie
równie˝ baza mieszkaniowa dla policjantów, pracujàcych na terenie Gminy.
Na ten cel zosta∏a ju˝ wyznaczona dzia∏ka w Borz´cinie przy OÊrodku Zdrowia.
Pierwszy szeregowy dom z szeÊcioma
mieszkaniami stanie ju˝ wiosnà 2004
roku.
Na popraw´ sytuacji w policji na terenie naszego powiatu ma tak˝e wp∏ynàç systematyczne zwi´kszanie etatów,
obecnie jest ich 151 (teoretycznie, faktyczna liczba wynosi ok. 120), docelowo
ma byç ich ok. 210.
Ciàgle, pomimo licznych interwencji
mieszkaƒców jak równie˝ patroli policji
na koniach, du˝y problem stanowià
Êmieci wyrzucane przez przejezdnych
w lesie w Mariewie. Równie˝ od kilku lat
powraca problem regularnego udra˝niania i oczyszczania rowów przez Spó∏k´ Wodnà. Nawarstwione zaleg∏oÊci sà
w tej chwili przera˝ajàce, a ich usuni´cie
mo˝e zajàç nawet dwa lata. Po ostatniej
interwencji radnego Tadeusza WiÊniewskiego mia∏a zostaç przeczyszczona
cz´Êç rowów po po∏udniowej stronie
ul. Warszawskiej w Borz´cinie od strony
Wygl´d, co stanowi jedynie kropl´
w morzu potrzeb. Brak realizacji prac
przez Spó∏k´ jest zwiàzany z nieuiszczaniem op∏at przez wi´kszoÊç mieszkaƒców, którzy t∏umaczà, ˝e nie b´dà regulowaç nale˝noÊci wobec Spó∏ki, dopóki
rowy nie zostanà przeczyszczone i w ten
sposób ko∏o si´ zamyka.
Podczas obecnej, trwajàcej ju˝ rok,
kadencji samorzàdów zwi´kszy∏o si´
uczestnictwo mieszkaƒców w ˝yciu
Gminy, widoczne równie˝ na tym spotkaniu, a co na pewno wp∏ynie pozytywnie na funkcjonowanie Gminy.
Agata Pami´ta
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JAKIMI DROGAMI DO UNII?

Nasza gmina nale˝y do najlepszych w kraju, je˝eli chodzi o tempo
rozwoju. Mimo du˝ych osiàgni´ç mamy jeszcze wiele do zrobienia. WÊród
spraw, które wymagajà najpilniejszego rozwiàzania jest kondycja dróg.
O ile drogi gminne zosta∏y w ostatnim czasie zmodernizowane i stan ich
wyraênie si´ poprawi∏, to drogi powiatowe i wojewódzkie wymagajà
pilnych remontów. W przeciwnym razie, zw∏aszcza po zimie, ich stan mo˝e si´ jeszcze pogorszyç. O rozmow´
na ten temat poprosiliÊmy Mieczys∏awa Wójcika, dyrektora Zarzàdu Dróg
Powiatowych, Komunikacji i Transportu w O˝arowie Mazowieckim.
- Stan dróg powiatu warszawskiego
zachodniego nie odbiega od stanu dróg
w kraju, w tym dróg gminnych. MyÊl´, ˝e
jest nawet lepszy. Wszyscy wiemy, ˝e
w wyniku wieloletniego niedoinwestowania polskie drogi sà w z∏ym stanie. Transport przynosi spory dochód skarbowi
paƒstwa, ale jedynie niewielki procent
z bud˝etu przeznacza si´ na jego utrzymanie. Minimalne nak∏ady finansowe musia∏y doprowadziç do powa˝nych zaniedbaƒ. Drogi, pozbawione koniecznego
nadzoru i modernizacji, niszczejà. Naprawa dróg jest mo˝liwa przy zwi´kszonych
wieloletnich nak∏adach finansowych i wymaga czasu. Nale˝y dodaç, ˝e powiat powsta∏ 5 lat temu, przejà∏ wtedy drogi
gminne i wojewódzkie oraz obowiàzek ich
utrzymania.
Przyczynà niszczenia dróg powiatowych
na terenie gminy St. Babice jest ich nadmierne obcià˝enie. Podbudowa nawierzchni nie mo˝e wytrzymaç narastajàcego ci´˝aru transportu i drogi sà rozje˝d˝ane. Nie projektowano ich na tak du˝e
obcià˝enia. Przez powiat przebiegajà dwie
g∏ówne drogi krajowe, tzw. trasy poznaƒska E2 i gdaƒska E7, mi´dzy którymi nie
ma dobrej komunikacji. Ci´˝ki transport,
mimo znaków zakazu, korzysta cz´sto

z naszych nieprzystosowanych dróg, m.in.
ul. Ogrodniczej w Babicach. Niedawno
przejecha∏y przez powiat setki samochodów ci´˝arowych, wywo˝àcych materia∏y
i sprz´t z likwidowanej fabryki kabli
w O˝arowie. Efektem tych wygodnych dla
kierowców skrótów jest pogarszajàcy si´
stan nawierzchni ulic.
Dlatego te˝, zdaniem dyr. Wójcika,
pierwszoplanowà sprawà jest po∏o˝enie
na najbardziej ucz´szczanych drogach nak∏adek asfaltowych . Koszt 1 km nak∏adki
to 150 tys. z∏. ˝eby stan dróg poprawi∏ si´
w odczuwalny dla kierowców sposób, nale˝y po∏o˝yç ok. 10 km nak∏adek rocznie.
Dysponujàc ograniczonymi Êrodkami finansowymi, ZDPKiT skupi∏ si´ w ub.r.
na mniej kosztownych, ale bardzo potrzebnych pracach. Uda∏o si´ oczyÊciç
ok.50 km poboczy dróg ( w ca∏ym powiecie), usunàç krzaki, ga∏´zie, odnowiç
oznakowania pionowe na jezdniach. Pomalowano najbardziej niebezpieczne
przejÊcia dla pieszych, szczególnie w pobli˝u szkó∏. Wiedzà o tym dzieci ze szko∏y
w St. Babicach, które przechodzà bezpiecznie przez ul. Rynek i ul.Sienkiewicza.
W nast´pnych latach konieczna jest odbudowa odwodnienia dróg.
- Ka˝dy, kto jecha∏ ul.Kosmowskà
w Borz´cinie, zauwa˝y∏ okaza∏e topole rosnàce tu˝ przy drodze. Te imponujàce
drzewa stanowià powa˝ne zagro˝enie dla
kierowców, ich kruche ga∏´zie ∏atwo si´ ∏amià. Czy zostanà usuni´te?
- Topole, które rosnà zbyt blisko drogi
i stanowià niebezpieczeƒstwo b´dà stopniowo wycinane, za zgodà wójta Gminy.
W ciàgu kilku lat usuniemy wszystkie i posadzimy inne drzewa -zapewni∏ dyr.Wójcik. Koszt wyci´cia drzewa to ok.200-300
z∏, a poci´cia ga∏´zi-80 z∏ za godzin´ pracy r´barki. Obci´te ga∏´zie ch´tnie dajemy
okolicznym mieszkaƒcom.
Jest szansa, ˝e remonty nawierzchni
naszych dróg powiatowych b´dà przebiega∏y sprawniej i wystarczà na d∏u˝ej.
ZDPKiT uda∏o si´ usprawniç technologi´
∏atania dziur.Do niedawna
ubytki uzupe∏nialiÊmy specjalnà masà na
zimno. Teraz,
dzi´ki zakupowi recyklera,
wykorzystujemy do tego
rozgrzany zu˝yty asfalt. To
b a r d z i e j
oszcz´dna, ale
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przede wszystkim trwa∏a metoda, a naprawy mogà odbywaç si´ niemal przez ca∏y rok- wyjaÊni∏ Dyrektor.
ZDPKiT przygotowa∏ szereg inwestycji
dla ka˝dej z gmin, zatwierdzi∏a je Rada Powiatu. WÊród najwa˝niejszych zadaƒ znalaz∏a si´ budowa ronda przy skrzy˝owaniu
ul. Âwierkowej, Sochaczewskiej i Ogrodniczej w Piotrkówku. To najbardziej niebezpieczne skrzy˝owanie w Powiecie i choç
inwestycja b´dzie kosztowna, jest jednak
niezb´dna. Niejednokrotnie informowaliÊmy ju˝ Czytelników o wypadkach, które
zdarza∏y si´ w tym miejscu. Kosz budowy
ronda to ok. 800 tys. z∏, konieczny te˝ jest
wykup ok. 1400 m2 gruntów pod t´ inwestycj´.
Czy kierowcy muszà si´ obawiaç, ˝e
“
zima znów zaskoczy drogowców”?
- Nasze drogi powiatowe na pewno
b´dà przejezdne. OdÊnie˝aniem i zwalczaniem ÊliskoÊci zajmie si´ firma Us∏ugi
“
sprz´towo- transportowe Aleksy Królikowski”, która wygra∏a przetarg na te prace.
ZDPKiT nie ma w∏asnego sprz´tu do odÊnie˝ania. Firma us∏ugowa zadanie b´dzie
wykonywa∏a na zlecenie i pod kontrolà Zarzàdu Dróg. Na odÊnie˝anie przeznaczone
jest ok. 300 tys. z∏, czyli 25% bud˝etu
ZDPKiT. Drogowcy ustawili te˝ siatki przeciwÊnie˝ne, by zapewniç przejezdnoÊç
najbardziej ucz´szczanych dróg, m.in.
ul. Ogrodniczej.
Za kilka miesi´cy wejdziemy do UE, ale
czy mo˝emy byç dumni z dróg, które nas
do niej poprowadzà? Pozostawiamy to
pytanie bez odpowiedzi. Mo˝e nasze
wnuki...
Drogi powiatowe na terenie gmin
powiatu warszawskiego zachodniego
majà d∏ugoÊç 160,520 km, z czego
przez gmin´ St. Babice przebiega
24,620 km. Obejmujà one ul.Kosmowskà, Akacjowà, MoÊcickiego-Sienkiewicza, Izabeliƒskà, Ogrodniczà, Po∏udniowà, Spacerowà i ulic´ bez nazwy przebiegajàcà przez Mariew.
ak.
ul. Kosmowska w Borz´cinie
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Z SESJI RADY GMINY
Ostatnia ubieg∏oroczna XIII sesja RG
odby∏a si´ 18 grudnia. Uczestniczy∏o
w niej 14 radnych, co zdaniem Przewodniczàcego Rady stanowi∏o quorum
i umo˝liwia∏o obrady. Jednym z pierwszych punktów posiedzenia by∏o sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie mi´dzysesyjnym. Na uwag´ zas∏ugujà m.in.
dzia∏ania zmierzajàce do uzyskania wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych przez NFOÂiGW oraz konsultacje
w sprawie pozyskania funduszy europejskich. Wójt uczestniczy∏ tak˝e w naradach
dotyczàcych remontu ul. Hubala - Dobrzaƒskiego i budowy nowej drogi gminnej, prowadzàcej od rynku do ul. Kresowej. W okresie mi´dzysesyjnym nawiàzano tak˝e szersze kontakty z Gminà Poronin. Zaowocujà one wymianà kulturalnà
i ruchem turystycznym.
W kolejnym punkcie sesji radni podj´li
uchwa∏y dotyczàce ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzeda˝y napojów alkoholowych na terenie gminy i zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych na rok
2004.
W zwiàzku z nowelizacjà ustawy o
“
wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi” gminny program zosta∏ uzupe∏niony o punkt dotyczàcy wy“
konywania kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç
gospodarczà
zwiàzanà
ze sprzeda˝à napojów alkoholowych”.
Przewodniczàcy Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów AlkoholowychJanusz Âli˝ewski poinformowa∏ radnych
o koniecznoÊci rozszerzenia zapisu o
punkt dotyczàcy przeciwdzia∏ania narkomanii. Obecnie zatem profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdzia∏ania narkomanii stanowià jednà ca∏oÊç. Rozszerzono
tak˝e zapis punktu II Programu Profilaktyki, mówiàcy o tym, ˝e: GKRPA mo˝e kierowaç na leczenie odwykowe, po przepro-

wadzonych konsultacjach w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. Komisja mo˝e
“
kierowaç chorych na badania przez bieg∏ego celem wydania opinii w przedmiocie uzale˝nienia i wskazania rodzaju zak∏adu leczniczego. W razie odmowy poddania si´ leczeniu, komisja przygotowuje
i sk∏ada wniosek do Sàdu Rejonowego o
wydanie orzeczenia o zastosowaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu”.
Kolejnà zmianà w uchwale dotyczàcej
programu- na którà zwróci∏a uwag´ z-ca
wójta Jolanta St´pniak - by∏ zapis dotyczàcy uzale˝nienia wydania pozwolenia na
sprzeda˝ napojów alkoholowych od zgody sàsiadów. Obecnie punkt ten wycofano
z uchwa∏y.
-Jest to jednak decyzja paƒstwowa,
którà wprowadzono na mocy ustawy,
a nie nasza gminna- poinformowa∏ J. Âli˝ewski. Ustawodawca ponadto w swoim
projekcie nowego rozporzàdzenia przewiduje dalej idàce zmiany, które majà u∏atwiç sprzeda˝ alkoholu bez koncesji i zezwolenia.
Mo˝emy przypuszczaç, ˝e liberalizacja
przepisów dotyczàcych sprzeda˝y alkoholu powodowana jest ch´cià ratowania bud˝etu paƒstwa, którego gros dochodów
pochodzi ze sprzeda˝y tego produktu. Tylko, czy ktoÊ analizuje drugi aspekt tej
sprawy- jakie to b´dzie mia∏o nast´pstwa
dla spo∏eczeƒstwa?
Kolejnym punktem obrad XIII sesji RG
by∏o podsumowanie i rozdanie nagród
laureatom konkursu Bezpieczne gospo“
darstwo rolne dla cz∏owieka i Êrodowiska
naturalnego”. Wojciech Jag∏a - dyr. KRUS
(oddz. w Warszawie) poinformowa∏ radnych, ˝e praca w rolnictwie charakteryzuje si´ najwi´kszà wypadkowoÊcià w gospodarce kraju, wi´kszà nawet ni˝ w górnictwie. Dlatego tak wa˝ne sà dzia∏ania
profilaktyczne, zapobiegajàce wypadkom
w tym sektorze gospodarki. OdnoÊnie

konkursu, jego ustawowym organizatorem jest KRUS, nasz Urzàd Gminy zg∏osi∏
si´ do pomocy z dobrej woli. Pozosta∏ymi
wspó∏organizatorami byli: WODR, PZU,
WFOÂiGW, Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego i Mazowiecka
Izba Rolnicza. Z naszej gminy do fina∏u zakwalifikowano 4 gospodarstwa. Wszystkie
zosta∏y wysoko ocenione i wszystkim przyznano I miejsce. Nagrodzeni zostali: Arkadiusz Dybcio z Borz´cina Du˝ego, Alicja
i Ireneusz Gàsiƒscy z Koczarg Nowych,
Marzena i Stefan Potrzebowscy z Babic Nowych i Wies∏aw Skalski z Koczarg Nowych.
Kolejna uchwa∏a podj´ta przez radnych
dotyczy∏a zmian w bud˝ecie gminy w roku
2003. Zmiany w dochodach bud˝etowych
zwi´kszono o kwot´ 400 z∏- jest to darowizna przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych. Dokonano równie˝ przesuni´cia w wydatkach bud˝etowych: w dziale rolnictwo zmniejszono o 25 tys. z∏ wydatki na projekt rozbudowy oczyszczalni,
a zwi´kszono o t´ kwot´ wydatki na budow´ chodnika przy ul. Po∏udniowej.
W dziale gospodarki mieszkaniowej
zmniejszono o kwot´ 24 tys. z∏ wydatki na
op∏aty i us∏ugi kartograficzne, a zwi´kszono o t´ kwot´ wydatki na zakup us∏ug pozosta∏ych z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne.
Nast´pne uchwa∏y podj´te na grudniowej sesji dotyczy∏y spraw zamiany nieruchomoÊci w Klaudynie, w St. Babicach,
sprzeda˝y cz´Êci dzia∏ki w Latchorzewie
i dzier˝awy nieruchomoÊci gminnej w
Wojcieszynie.
W kolejnym punkcie sesji radni zaj´li si´
korektà stawek od Êrodków transportowych. Teresa Leszczyƒska - skarbnik gminy,
poinformowa∏a, ˝e stawki podatku
od Êrodków transportowych przedstawione w projekcie uchwa∏y by∏y stawkami minimalnymi. Zosta∏y obni˝one na poprzeddokoƒczenie na str. 17

Prace oceniono, a kto by∏ najlepszy...?
Kilka dni temu odby∏o si´ spotkanie Zespo∏u ds. Promocji Zdrowia. Oprócz spraw
bie˝àcych dotyczàcych propozycji dzia∏aƒ
planowanych na bie˝àcy rok, zebrani zaj´li si´ wyborem najlepszych prac: plakatów
i stron internetowych przys∏anych na Kon"
kurs Promocji Zdrowia". Prace wykonane
przez uczniów klas 4-6 szkó∏ podstawowych i gimnazjum znalaz∏y uznanie
w oczach oceniajàcych. Najlepsze z nich
zostanà nagrodzone podczas obrad najbli˝szej sesji Rady Gminy. Czytelnicy przeczytajà o tym w kolejnym numerze GB.
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Firma KRALEX
rok za∏o˝enia 1999

T∏umiki - Wygl´dy

Stare Babice
ul. Warszawska 257
pn.-pt. 7:00-18:00
sob. 7:00-14:00
tel. 722-95-89
tel./fax 722-99-68

Mistrz Jerzy Kralka poleca fachowà
napraw´ uk∏adów wydechowych.
Wygl´dy ul. Sto∏eczna 37 przy kapliczce.
(Spytaj znajomych)
Tel. 796 15 61 w godz. 8–17

Lecznica dla zwierzàt zaprasza:
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

Stacja Kontroli Pojazdów
w Zaborowie
zaprasza
pn. – pt.: 8.00 – 19.00
sobota: 8.00 – 16.00
Wykonujemy badania
techniczne motocykli i motorowerów, pojazdów samochodowych o DMC do 3,5 t, ciàgników rolniczych i przyczep, a tak˝e
pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

MAMA i TATA

UBEZPIECZENIA

•ubiory cià˝owe •bielizna •odzie˝ niemowl´ca
•wózki •foteliki samochodowe •∏ó˝eczka •poÊciel
•art. niemowl´ce •kosmetyki •zabawki

– Komunikacja (OC/AC/NW)
– Pakiety
W budynku
Urz´du Gminy Stare Babice

– Majàtkowe
(ogieƒ, kradzie˝)
– Fundusze Emerytalne

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

otwarte: 9 – 15 /oprócz Êrody i soboty/
tel. 798 92 31; dom 730 60 85
tel. kom. 0 603 77 38 55

STARE BABICE
Ul. Rynek 15
Tel. 796 14 17; kom. 0 604 255 877

GMINA STARE BABICE w Starych Babicach ul. Rynek 32

OG¸ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 30 TYÂ. EURO
na wykonanie robót budowlanych zwiàzanych z remontem czàstkowym dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej.
Dokumentacj´ przetargowà mo˝na odbieraç w Referacie Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych pokój nr 2 Urz´du Gminy.
Oferty nale˝y sk∏adaç w Sekretariacie Urz´du Gminy w Starych Babicach do dnia 03.02.2004 r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastàpi dnia 03.02.2004 r. o godzinie 11.05 w sali konferencyjnej Urz´du Gminy.
Osobà upowa˝nionà do kontaktów z Oferentami jest Jacek K∏opotowski
- inspektor d/s infrastruktury i drogownictwa, tel. 722 95 36.
W przetargu mogà braç udzia∏ Oferenci spe∏niajàcy warunki art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Kryterium oceny jest cena.
GMINA STARE BABICE w Starych Babicach ul. Rynek 32

OG¸ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 30 TYÂ. EURO
na wykonanie robót budowlanych zwiàzanych z naprawà dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Stare Babice.
Dokumentacj´ przetargowà mo˝na otrzymaç nieodp∏atnie
w Referacie Inwestycji i Zamówieƒ Publicznych pokój nr 2 Urz´du Gminy.
Oferty nale˝y sk∏adaç w Sekretariacie Urz´du Gminy w Starych Babicach do dnia 06.02.2004r. do godziny 11.00.
Otwarcie ofert nastàpi dnia 06.02.2004 r. o godzinie 11.05 w sali konferencyjnej Urz´du Gminy.
Osobà upowa˝nionà do kontaktów z Oferentami jest Jacek K∏opotowski
- inspektor d/s infrastruktury i drogownictwa, tel. 722 95 36.
W przetargu mogà braç udzia∏ Oferenci spe∏niajàcy warunki art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Kryterium oceny jest cena.
GAZETA BABICKA nr 1 (86)
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So∏tysem byç - to brzmi dumnie
Rozpocz´∏a si´ nowa kadencja
W listopadzie ub.r. odby∏y si´ wybory so∏tysów w gminie St. Babice.
Nie przynios∏y one wi´kszych zmian
na urz´dach, co Êwiadczy o tym, ˝e
mieszkaƒcy majà zaufanie do swych
reprezentantów. WÊród 23 osób wybranych do sprawowania tej funkcji,
sà tylko dwie nowe osoby. Ich poprzednicy sami zrezygnowali z kandydowania. Debiutujàcy so∏tysi zostali
serdecznie przyj´ci przez bardziej doÊwiadczonych kolegów.

15 stycznia br. w sali konferencyjnej
Urz´du Gminy odby∏o si´ uroczyste spotkanie so∏tysów z W∏adzami Gminy, otwierajàce nowà kadencj´. Wójt Krzysztof Turek pogratulowa∏ so∏tysom zwyci´stwa
w wyborach i ˝yczy∏ sukcesów w tej szczególnej i bardzo wa˝nej pracy.
Gratulujàc dwu nowo wybranym so∏tysom: z Borz´cina Ma∏ego i Bliznego
¸aszczyƒskiego, chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç ust´pujàcym so∏tysom tych
miejscowoÊci za dotychczasowà prac´.
Stanis∏aw Wyszpolski z Bliznego i Jan
Mielczarek z Borz´cina przez wiele lat
godnie sprawowali t´ funkcj´, wk∏adajàc
du˝o serca i zaanga˝owania w prac´ spo∏ecznà, za co im w imieniu w∏adz gminy,
wszystkich so∏tysów i mieszkaƒców dzi´kuj´- powiedzia∏ Wójt.
GoÊç honorowy spotkania, Stanis∏aw
Wyszpolski, otrzyma∏ z ràk Wójta dyplom
i drobny upominek jako wyraz wdzi´cznoÊci za dotychczasowà prac´, sprawne
i efektywne sprawowanie urz´du. Jan
Mielczarek nie móg∏ przybyç na spotkanie,
ale równie˝ otrzyma∏ podzi´kowanie.
Podczas tradycyjnego spotkania noworocznego Wójt dokona∏ podsumowania minionego roku i przedstawi∏ najbardziej interesujàce nas wszystkich informacje, dotyczàce najbli˝szych zamierzeƒ
Gminy. Planowane dzia∏ania zawarte sà
w projekcie bud˝etu, który b´dzie zatwierdzony prawdopodobnie pod koniec stycznia. Przewidziane inwestycje w zakresie
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wodociàgów to dokoƒczenie prac w Stanis∏awowie (opóênienia zwiàzane by∏y
z realizacjà funduszy Sapard), odcinek
w Mariewie- wniosek o dofinansowanie
z∏o˝ony do Sapardu przeszed∏ pierwszy
etap, je˝eli nie zostanie uznany, to inwestycja b´dzie realizowana we w∏asnym zakresie oraz wodociàg przy ul. Reymonta
w Latchorzewie. B´dà te˝ wykonywane
mniejsze fragmenty, np. spinka w Koczargach Starych.
Do realizacji zamierzeƒ w zakresie kanalizacji nale˝y
kolejny etap rozbudowy oczyszczalni Êcieków,
budowa
sieci
przy ul. Akacjowej w Koczargach
Starych
(wspó∏finansowana ze Êrodków
sapardowskich),
w Bliznem Jasiƒskiego przy ul.
Chopina i Mickiewicza, w Lipkowie krótki odcinek ∏àczàcy ul.
MoÊcickiego i Jakubowicza..
Planowane sà budowy i modernizacje
chodników m.in. przy ul. Po∏udniowej
i Hubala Dobrzaƒskiego, odwodnienie
i utwardzenie ul Granicznej.
Inne du˝e inwestycje to m.in. modernizacja budynku szko∏y w Babicach, g∏ównie
docieplenie i wymiana okien.
Planowany zakres dzia∏aƒ Gminy mo˝e
si´ poszerzyç. Do∏o˝ymy staraƒ, by znaleêç
dodatkowe êród∏a finansowania, dzi´ki
którym b´dzie mo˝na zrealizowaç jak najwi´cej inwestycji - zobowiàza∏ si´ Wójt.
Barbara Komór przedstawi∏a uchwalone przez Rad´ Gminy i obowiàzujàce w
2004 roku stawki podatku od nieruchomoÊci: za budynki mieszkalne 51 gr/m2, za
pozosta∏e budynki (gospodarcze, gara˝e
wolnostojàce) 5,30 z∏/m2, za budynki
zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej 16,60 z∏/m2, za grunty pod
budynkami niesklasyfikowane w aparacie
geodezyjnym, wy∏àczone spod produkcji
rolnej 31 gr/m2, za grunty zw. z dzia∏alnoÊcià gospodarczà 58 gr/m2. WysokoÊç podatku rolnego dla gospodarstw rolnych
powy˝ej 1 ha - 2,5 q ˝yta czyli 86,42 z∏
(cena 1 q ˝yta na 2004 r. to 34,57 z∏), dla
gruntów do 1 ha 5q -172,85z∏, za las
0,220 m3 lasu tj. 23,69 z∏ ( m3 lasu kosztuje 107, 70 z∏).
Jolanta St´pniak, z-ca wójta przedstawi∏a sytuacj´ prawnà dotyczàcà obowiàzku odÊnie˝ania. - W Polsce jest ustawa o
utrzymaniu porzàdku i czystoÊci, na pod-
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stawie której Gminy podejmujà stosowne
uchwa∏y. Wszyscy wnioskujemy, aby budowaç chodniki, a te trzeba odÊnie˝aç, co
jest obowiàzkiem mieszkaƒców, a nie
Gminy czy Powiatu. Z zagadnieniem tym
zwiàzane sà sankcje prawne, bo je˝eli na
oÊnie˝onym chodniku ktoÊ z∏amie nog´,
to odszkodowanie b´dzie musia∏ zap∏aciç
w∏aÊciciel nieruchomoÊci. PrzygotowaliÊmy zatem informacje przypominajàce
mieszkaƒcom o obowiàzku dbania o
chodniki. PowinniÊmy uÊwiadomiç sobie,
˝e odÊnie˝anie chodników jest konieczne
dla dobra nas wszystkich - postulowa∏a
Pani Wójt. Przypomnia∏a równie˝ o prawnym obowiàzku odprowadzania, usuwania odpadów sta∏ych i p∏ynnych. Mieszkaƒcy powinni mieç na swoich posesjach
pojemniki na Êmieci oraz zawrzeç umow´
z oczyszczalnià Êcieków albo firmà zajmujàcà si´ wywozem Êcieków. Gmina kontroluje te umowy. WczeÊniej o kontroli powiadamiani sà so∏tysi i mieszkaƒcy. Zgodnie z procedurà w przypadku braku takiej
umowy mieszkaniec ma 30 dni na jej zawarcie, nast´pnie sà tzw. czynnoÊci
sprawdzajàce i gdy nadal nie ma umowy,
sprawa jest kierowana do sàdu grodzkiego. Takich spraw jest wiele, a efekty kontroli Komisji Ochrony Ârodowiska sà widoczne. Do tej pory przeprowadzono je
w Klaudynie, Kwirynowie, Mariewie, Stanis∏awowie, Lipkowie, nie dokoƒczono na

So∏tys Stanis∏aw Wyszpolski ze swoim
nast´pcà Krzysztofem Wàsikowskim

Bliznem. W br. kontrole b´dà kontynuowane i wzmo˝one.
Chcemy w br. kontrolowaç dzia∏alnoÊç
gospodarczà na terenie gminy oraz nieruchomoÊci pod kontem deklarowanej opodatkowanej powierzchni- doda∏a Jolanta
St´pniak.- B´dziemy kontrolowaç te˝ zameldowanie osób, zgodnie z obowiàzkiem prawnym meldowania si´ tam, gdzie
si´ przebywa. Zale˝y nam, by mieszkaniec,
który u nas pracuje czy prowadzi dzia∏alnoÊç równie˝ u nas op∏aca∏ podatek, a nie
zasila∏ bud˝et innej gminy, korzystajàc jednoczeÊnie z naszej infrastruktury.
Miros∏awa Majchrzak omówi∏a nowy
statut so∏ectwa. Przygotowany projekt
uwzgl´dnia podstawowy cel istnienia

Z GMINY ● Z URZ¢DÓW ● Z TERENU
i funkcjonowania so∏ectwa, zadania, jakie
ono realizuje, wskazuje, co jest jego organami, okreÊla zakres dzia∏alnoÊci, uprawnienia i kompetencje so∏tysa, rady so∏eckiej i zebrania wiejskiego, zasady wyboru
so∏tysa, rad so∏eckich. Statut jest otwarty,
mo˝na wprowadziç do niego postulowane przez so∏tysów zmiany. Dla ka˝dego
so∏ectwa Rada Gminy musi zatwierdziç
oddzielny, indywidualny statut.
Zagadnienia z zakresu obrony cywilnej
omówi∏ Roman Balcerowiak. Zgodnie
z rozporzàdzeniem MON Gmina ma obowiàzek realizowania zadaƒ obronnych,
obrony cywilnej, zapobiegania kl´skom
˝ywio∏owym i usuwania ich skutków.
W zwiàzku z tym, ˝e so∏ectwo jest jednostkà pomocniczà gminy, so∏tysi wykonujà pomocnicze czynnoÊci w tym zakresie. G∏ówne zadanie obronne so∏tysów to
udzia∏ w realizacji zadaƒ akcji kurierskiej
gminy St. Babice, który wynika z rozporzàdzeƒ i ustaw prawnych. Akcja kurierska to system dor´czania dokumentów
powo∏ania, organizowany przez starostów, wójtów czy burmistrzów. Gmina realizuje obowiàzek dostarczenia dokumentów powo∏ania ˝o∏nierzy rezerwy do s∏u˝by wojskowej w trybie alarmowego stawienia si´ do jednostek wojskowych. Dla
gminy St. Babice przygotowanych jest
obecnie ok. 200 kart powo∏aƒ. Dor´czane
mogà byç równie˝ wezwania do wykonania Êwiadczeƒ, np. oddania samochodu
czy ciàgnika do dyspozycji ˝o∏nierzy przez
tych, na których zosta∏a na∏o˝ona odpowiednia decyzja administracyjna wójta.
W naszej gminie ok. 120 pojazdów prywatnych posiadaczy mo˝e pójÊç w u˝ytkowanie si∏ zbrojnych, oczywiÊcie za pokwitowaniem. Akcj´ t´ w gminie uruchamia si´ na sygna∏ Wojskowego Komendanta Uzupe∏nieƒ. So∏tysi wspó∏pracujà
z kurierami -dor´czycielami. To osoby z
terenu naszej gminy, na które na∏o˝ono
obowiàzek Êwiadczenia osobistego.
Urzàd Gminy powiadamia ka˝dego so∏tysa
o rozwini´ciu akcji kurierskiej, tzn. so∏tys
jest przygotowany do pomocy w dor´czaniu dokumentów, ale te˝ rozwiesza rozporzàdzenia MON o powszechnej mobilizacji
czy obwieszczenia WKU. W naszej gminie
jeden kurier przypada na jedno so∏ectwo.
Je˝eli chodzi o sprawy obrony cywilnej to
ka˝de so∏ectwo jest punktem alarmowania o zagro˝eniach. So∏tys jako pierwszy
powiadamia mieszkaƒców o niebezpieczeƒstwie. Zgodnie z ustawà ka˝dy obywatel ma obowiàzek reagowania i zapobiegania kl´skom ˝ywio∏owym oraz usuwania ich skutków.
So∏tysi otrzymali wzory sygna∏ów alarmowych, miejmy nadziej´, ˝e nie b´dà musieli nigdy ich u˝ywaç.
Wszystkim naszym so∏tysom gratulujemy
wyboru na urzàd i ˝yczymy sukcesów i zadowolenia z codziennej pracy dla dobra
mieszkaƒców i oby ubywa∏o trudnych
spraw do za∏atwienia.
ak.

dokoƒczenie ze str. 14

niej sesji, jednak nie mo˝na ich obni˝aç.
W zwiàzku z tym nale˝y przywróciç stawki, które by∏y w projekcie uchwa∏y przedstawionej przez wójta na poprzedniej sesji.
Pod koniec sesji radni poruszyli sprawy
zwiàzane z dofinansowaniem komunikacji
na terenie gminy. Wójt Krzysztof Turek poinformowa∏ zebranych, ˝e nie ma jeszcze
mo˝liwoÊci podj´cia stosownej uchwa∏y w
tej sprawie, bowiem ostateczne warunki
podpisania porozumienia z ZTM jeszcze
nie zosta∏y wynegocjowane. W piÊmie
przes∏anym do Gminy, Zarzàd Transportu
Miejskiego proponuje nam dofinansowanie komunikacji w wysokoÊci 73 tys. z∏
miesi´cznie - co jest nieadekwatne do poziomu Êwiadczonych us∏ug. Negocjacje
z ZTM trwajà nadal. W 2003 roku dop∏ata
do komunikacji wynios∏a oko∏o 300 tys. z∏
(rocznie), a w 2004 roku ZTM zaproponowa∏ dop∏at´ w wysokoÊci ok. 1 mln z∏. Do
sprawy tej powrócimy w nast´pnym numerze Gazety Babickiej i poinformujemy
Czytelników o wynikach negocjacji.
Ostatnim punktem sesji by∏y interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi na interpelacje zg∏oszone na poprzedniej sesji.
Jedna z pierwszych spraw dotyczy∏a problemu, jaki powsta∏ wokó∏ koncepcji budowy nowej drogi, która cz´Êciowo mia∏aby przebiegaç przez fragment Bliznegozagadnienie to przedstawi∏ radny Leszek
Poborczyk. W tej sprawie odby∏o si´ ju˝
spotkanie w Urz´dzie Dzielnicy Bemowo.
Jednak ˝adnych ustaleƒ dotyczàcych nowego pomys∏u nie poczyniono, bowiem
nie wiadomo obecnie, kto jest autorem
nowej koncepcji budowy drogi. W dalszym ciàgu zatem obowiàzuje pierwotny
wariant przebiegu trasy, który funkcjonuje
w gminie od ponad 30 lat.
Nast´pnie wójt Krzysztof Turek udzieli∏
odpowiedzi na interpelacj´ radnego Tadeusza Chudeckiego dotyczàcà udzia∏u gminy w konkursie Fair Play”. Poniewa˝ w in“
terpelacji pojawi∏y si´ powa˝ne zarzuty,
przedstawiamy obszerne fragmenty odpowiedzi Wójta Gminy.
...Informuj´, ˝e Certyfikat “Gmina Fair
“
Play 2003” zosta∏ przyznany w wyniku
ogólnokrajowego konkursu przeprowadzonego przez Instytut Badaƒ nad Demokracjà i Przedsi´biorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej. Jest to
konkurs dla gmin w ca∏ej Polsce, realizowany pod patronatem marsza∏ków
i wojewodów przy wspó∏pracy z urz´dami marsza∏kowskimi. Honorowy patronat nad nim objà∏ Premier RP...Sugerowanie, ˝e jest to konkurs przeprowadzony przez prywatnà firm´ jest nieporozumieniem. Konkurs Gmina Fair
“
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Play”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji prowadzony jest w celu wyró˝nienia i wspierania samorzàdów zaanga˝owanych w zrównowa˝ony rozwój gminy, po˝àdany dla miejscowej spo∏ecznoÊci jak i lokalnego biznesu. Uzyskanie
certyfikatu jest formà promocji gminy
oraz Êrodkiem pokazania jej walorów
na zewnàtrz. Zdobycie certyfikatu nie
ma nic wspólnego z miejscem w jakimÊ
rankingu, a ju˝ na pewno niedopuszczalnym nadu˝yciem jest okreÊlenie
kupowanie rankingu”. Tytu∏ Gmina
“
“
Fair Play” jest wyró˝nieniem dla tych
gmin, które spe∏niajà wymogi okreÊlane
w regulaminie konkursu. Nie wszystkie
gminy, które do niego przystàpi∏y zosta∏y zakwalifikowane do II etapu. Tak wi´c
przystàpienie do konkursu nie dawa∏o
˝adnej gwarancji, ˝e tytu∏ ten mo˝na
uzyskaç
niejako
automatycznie...
W sk∏ad Kapitu∏y Konkursu wchodzili
przedstawiciele przedsi´biorców, urz´dów marsza∏kowskich, Ministerstwa
Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej. Organizator zapewnia laureatom promocj´ w Êrodkach masowego
przekazu, w internecie, a tak˝e poprzez
bazy danych Krajowej Izby Gospodarczej i inne - promujàce nasz kraj za granicà. Ten certyfikat- jak zresztà ka˝dy inny - uzyskuje si´ za odp∏atnoÊcià. Jest to
6500 z∏ plus podatek VAT - jak na stopieƒ szczegó∏owoÊci, jaki zosta∏ zastosowany do weryfikacji uczestników
konkursu, nie jest to kwota wysoka.
DoÊç powiedzieç, ˝e uzyskanie innego,
bardzo wa˝nego certyfikatu ISO, o jaki
nasza gmina ma zamiar ubiegaç si´, b´dzie kosztowa∏o ponad 20 tys. z∏. Zwa˝ywszy na efekt, jaki zosta∏ osiàgni´ty,
wydatek ten nie powinien budziç wàtpliwoÊci... Nie mo˝na zgodziç si´ z tezà,
˝e Rada Gminy nie mog∏a si´ wypowiedzieç, co do zgody na poniesienie tego
wydatku. Takà zgod´ wyrazi∏a uchwalajàc bud˝et gminy na rok 2003, a w nim
stosowne kwoty w dziale 750 Admini“
stracja Publiczna” rozdz. 75023 par. 430
zakup us∏ug pozosta∏ych”, z którego
“
mo˝na ponosiç wydatki m.in. na promocj´ gminy... Nie wszystkie dzia∏ania
gminy mo˝na oceniaç wg kryteriów
mierzalnych, czy policzalnych... Zgodnie
z zasadami zrównowa˝onego rozwoju,
nale˝y dostrzegaç potrzeb´ innych dzia∏aƒ o wartoÊciach niematerialnych np.
zwiàzanych z kulturà, sportem, czy w∏aÊnie z promocjà gminy, bo w efekcie to
one cz´sto przysparzajà najwi´cej korzyÊci, w tym tak˝e materialnych.”
m∏.
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Nasze jase∏ka

Okres Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
nieod∏àcznie zwiàzany jest z wyst´pami jase∏kowymi dzieci w placówkach
szkolnych naszej gminy.
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Borz´cinie dzieci wraz z nauczycielami
i plastyczkà Ewà Urnia˝- Szymaƒskà wykona∏y Êlicznà szopk´ i wystàpi∏y z jase∏kowà
inscenizacjà. Aktorami byli uczniowie
z klasy 4a. Opraw´ muzycznà zapewni∏
Bernard OloÊ wraz z chórem m∏odzie˝owym. Nad ca∏oÊcià spektaklu czuwa∏a Teresa Kalinowska- katechetka uczàca w klasach 3 - 6, a pomaga∏a jej Ludmi∏a Mi∏owanow - prowadzàca kó∏ko teatralne. Ca∏oÊç wypad∏a wspaniale.
- Nasze dzieci sà fantastyczne, jak ju˝
si´ w coÊ zaanga˝ujà, to nie mo˝na ich
oderwaç - powiedzia∏ Bernard OloÊ. We
wczeÊniejszych latach jase∏ka wypada∏y”
“
nieco s∏abiej, a teraz dzieciaki si´ obudzi∏y
i widaç to w ich aktorstwie i Êpiewie. Swoim wyst´pem sprawi∏y nam wszystkim

ogromnà radoÊç.
Teresa Kalinowska tak˝e by∏a
zadowolona z wyst´pu swoich podopiecznych.
PrzygotowywaliÊmy si´ do jase∏ek
oko∏o miesiàca podczas godzin
lekcyjnych. W repertuarze wykorzystaliÊmy kol´dy
z ró˝nych stron
Polski i fragmenty
utworów literackich, nawiàzujàcych do Êwiàt.
Ciesz´ si´, ˝e wyst´p podoba∏ si´ szkolnej publicznoÊci. Mamy zdolne dzieci,
przy okazji chc´ dodaç, ˝e jeden z naszych uczniów- Krzysztof Niepor´cki
z Va dosta∏ si´ do fina∏u konkursu poetyckiego recytujàc wiersze ks. Jana
Twardowskiego. (Konkurs z okazji 25

rocznicy pontyfikatu Papie˝a opisywaliÊmy
w jednym z wczeÊniejszych numerów GB).
Tego dnia jase∏ka odby∏y si´ równie˝
w innych placówkach naszej gminy, nie
mogliÊmy jednak byç wsz´dzie. Odwiedzi-

liÊmy jeszcze przedszkole w St. Babicach
i borz´ciƒskie ko∏o TPD - tam nawet
Âw. Miko∏ajem zosta∏ przewodniczàcy
RG Maciej Gàsowski. Tradycji jase∏kowej
sta∏o si´ zadoÊç, szkoda tylko, ˝e nast´pne tak mi∏e spotkania czekajà nas
dopiero za rok.
m∏.

Kol´dy i przypowieÊci w babickim koÊciele

Styczeƒ obfitowa∏ wydarzeniami kulturalnymi w naszej gminie. Ks. pra∏at Jan
Szubka zorganizowa∏ babiczanom przepi´kny wieczór artystyczno - muzyczny. 18
stycznia br. do KoÊcio∏a Wniebowzi´cia
NajÊwi´tszej Marii Panny przyjecha∏ kilkunastoosobowy zespó∏ muzyczny Tip Top
“
Folk Band” pod dyrekcjà Tadeusza Cytryƒ-

18

skiego oraz para aktorów Micha∏ Muskat
i Ewa Konstanciak. Po wieczornej Mszy
mogliÊmy zachwycaç si´ nie tylko wspania∏ym brzmieniem instrumentów i kol´d,
ale tak˝e wys∏uchaç opowieÊci o dawnych
zwyczajach ludowych zwiàzanych ze Êwi´tami. Nie wszyscy
pewnie wiedzieli dlaczego np.
m∏ode panny w noc wigilijnà
wyprowadza∏y psy na wzgórze
i ciàgn´∏y je za ogon - bo
w którà stron´ pies zaszczeka∏,
to stamtàd narzeczony mia∏
przyjÊç. Starsi gospodarze
z kolei z siekierkà i powrozem
tego dnia do sadu chodziliutnij- nieucinaj pod jab∏onkami wo∏ajàc i obwiàzawszy
pieƒ powrozem zapewniali sobie urodzaj owoców na przysz∏y rok. - Takich oto cieka-
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wych przypowieÊci mogliÊmy wys∏uchaç
w babickim koÊciele, Êpiewajàc wspólnie
kol´dy i dobrze si´ bawiàc. Spotkanie z artystami sponsorowa∏a babicka Parafia Serdecznie dzi´kujemy!
∏p.
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Babiczanie potrafià malowaç
Dzieci i m∏odzie˝
z naszej gminy znowu
mogà pochwaliç si´
sukcesami plastycznymi. Grupa m∏odych
artystów rozwijajàca
si´ pod okiem naszej
plastyczki Ewy Urnia˝ Szymaƒskiej zdoby∏a
wiele laurów w konkursie ekologicznym
organizowanym przez
Polski Zwiàzek W´dkarski. Najlepszym okaza∏ si´ Mateusz Kalinowski z Gimnazjum
w Koczargach zdobywajàc Grand Prix konkursu, a Sylwia Kazimierska z Borz´cina
uzyska∏a I miejsce w kategorii dzieci najm∏odszych. Ogó∏em w artystycznej rywalizacji z naszej gminy wzi´∏o udzia∏ oko∏o
20 osób.
- Idea konkursu dla dzieci i m∏odzie˝y
nie jest czymÊ nowym, realizujemy jà od
wielu lat. Dzia∏alnoÊç statutowa PZW i jego wp∏yw na stan Êrodowiska naturalnego
sà bardzo istotne z punktu widzenia nas
jako mi∏oÊników natury, ludzi którzy na co
dzieƒ uciekajà z miast po to, by byç
w kontakcie z przyrodà. W´dkarze widzà,
jakie sà obecnie zagro˝enia dla Êrodowiska naturalnego. Ta mi∏oÊç do przyrody,
zw∏aszcza wÊród najm∏odszych, b´dzie
procentowa∏a w przysz∏oÊci. Konkurs udowodni∏, ˝e dzieci sà bardzo wra˝liwym odbiorcà - powiedzia∏ prezes PZW (Okr´gu
Mazowieckiego) - Andrzej Kobza.

Konkurs ekologiczny zorganizowany
przez Okr´g Mazowiecki, objà∏ swym zasi´giem obszar dawnego województwa
warszawskiego. Jego g∏ównym kryterium
by∏a tematyka dotyczàca szeroko poj´tej
ekologii pod kàtem czystoÊci wód. Ogó∏em wp∏yn´∏o ok. 60 prac, z czego 21 zosta∏o wyró˝nionych. Udzia∏ w nim wzi´∏o
12 szkó∏, 1 dom kultury i 1 pracownia plastyczna. Na tym tle bardzo dobrze wypad∏a gmina St. Babice, z której dzieci bra∏y
udzia∏ równie˝ we wczeÊniejszych edycjach tej imprezy.
Babicka grupa konkursowa zrobi∏a sobie wspólne zdj´cie z prezesami PZW Andrzejem Kobzà i Tadeuszem Szewczykiem

Okr´g Mazowiecki Polskiego Zwiàzku
W´dkarskiego jest najwi´kszym okr´giem
w Polsce, liczy ok. 60 tys. cz∏onków. PZW
jest z kolei najwi´kszym polskim stowarzyszeniem zrzeszajàcym 650 tys. osób. m∏.

WieÊci z turnieju
Tym razem zamiast rycerzy spotkali si´
pi∏karze. 10 stycznia br. w hali sportowej
ZSP w Borzecinie odby∏ si´ otwarty turniej
halowej pi∏ki no˝nej. W sportowej rywalizacji zmaga∏o si´ 16 dru˝yn i 180 zawodników. Naszà gmin´ reprezentowali zawodnicy z Babic, Zielonek i Borz´cina. GoÊcie przyjechali do nas z ca∏ego powiatu, a
tak˝e z Warszawy i Sochaczewa. Zawody
trwa∏y od 9 rano do 19 wieczorem. Zmagania dru˝yn by∏y trudne, poniewa˝ wiele
z nich reprezentowa∏o wyrównany poziom. Ostatecznie zwyci´˝y∏ Autorex z
Warszawy, przed Meblami z Paprotni i LZS
z Zielonek. Czwarte miejsce zajà∏ WKS Borz´cin, a dru˝yna z Babic odpad∏a w pó∏fina∏ach.
Poziom turnieju nale˝y oceniç wysoko.
Autorex wygra∏ z Paprotnià po dogrywce

1:0, mecz o 3 miejsce rozstrzygni´ty zosta∏ w rzutach karnych (4:2) dla Zielonek.
Walka by∏a fair- play, oby∏o si´ zatem bez
wi´kszych kontuzji. Zwyci´zcy otrzymali
puchary i dyplomy. Turniej z roku
na rok cieszy si´
coraz wi´kszym
powodzeniem. W
ub.r. zg∏osi∏o si´
12 dru˝yn, w tym
by∏o ju˝ 16. Organizatorzy i s´dziowie zastanawiajà
si´, czy zawodów
tych nie podzieliç
na dwa dni.
G∏ównym organizatorem im-
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prezy by∏ Maciej Siemiàtkowski, a o wydarzeniu tym poinformowal nas dzia∏ajàcy
w UKS Stanis∏aw Dmochowski.
∏p.
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